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 ןטוב טימ (1966-1890) פ א פ ב ק 9 י רעטָאפ ןײמ זיא רָאי קיצפופ
 ןיא קיטעט ןעװעג ןטנאלאט עכײרלַאצ ןוא עקיפכיװ ענײז טימ ןוא הובהלהה ןוא
 .ןבעל ןלטרוטלוק ןוא ןכעלטפאשלטזעג ןשידי

 ןופ םיאנוש יד | ג ע ק -ה ל ג נ א ר ט ג ןקידרדפכ ןופ רָאי קיצפופ
 יד ןגעק ;םעקישטשסָארגַאּפ עריא ןוא גנוטרעהטסבלעז רעשיראצ רעד ןגעק ,ןםיורד
 ןוא טרענַָאיצקאער עשיליופ יד ןגטק ;גירק"טלעװ ןטשרע ןהטב ןטנאפֹוקָא עשטײיד
 טיצאזילארָאמעד רעקיטסײג רעד ןגעק ;םויצאנ ןגעק ;רטבָאהטכאמ עשימימטפיטנא
 -אליםיסא רֵטִד ןגעק ;םזינומָאק-טלעװ ןופ קיטילָאּפ-גנורטטשעצ רעשידײ-יטנא ןוא
 .ראפעג-טיצ

 טשיד" יד ןופ ןטשגנווטדָאפ ןוא טכער יד ר א 9 ליג נ א רע ג א
 -איצַָאס ןוא טײה"רפ ןופ ןלאעדיא יד ראפ ;טײקמערַא רעשיד" רעד ןופ ,ןסאמסקלַאפ
 ,רוטלוק ןײז ראפ ,קלָאּפ ןשידײ" ןופ גנוביוהרעד רעכעלמלעװ רעקיטסײג ראפ ּ,!םזיל

 רעד ראפ ןוא לוש רטכעלטלעװ-שיד" רענרטדָאמ רעד ראפ ;ךארּפש רעשיד" רטד ראפ
 ןשידײ" ןופ יובפיוא-רטדיװ ןראפ ;רוד ןשיד" ןע"ײרפ ,םעײ"נ א ןופ גנויצרעד
 א יװ קלָאּפ ןשידײ" ןופ םויק ןראפ ;ןברוח-יצאנ ןספיווג םטד ךָאנ םוטעסוא ןבעל
 ןוא רשוי ,טײהײרּפ ןופ טלעװ א ןיא ףהושטימ רעײופ ועשירטפטש-רוטלוק
 ,ט"קנעלרטדיוב

 רעקַאטסילאיב רעד , עלעקנאי , זיא 1909 רַאי ןרטנָאיצולָאװפו םעד ברע

 טָאה רע ואװ ,הבישי-רפומ רעקצולפ רעד ןופ קעװא ,לגנ" א ןאד ךָאנ ,יוליפ
 -נָא ךיז רע םָאה דלאב .הונבר ףיוא תוכימס וצ טנטָאנ רָאג ןטלאהעג ןאד ןיוש
 טָאטשטײה ןײז ןיא ךעלזײרק עשיטסינויצ-שיטסילאיצַאפ טטשרע יד ןיא ןסָאלשעג
 ןוא ןקידנויפנָא ,ןקיטכיװ א ןעמונראפ רדסכ רע טָאה ןָא ןאד ןופ ,קָאטסילאיב
 רעשיד" רעד ףיוא ףמאק ןוא ןבטל ןבעלטּפאשלעזעג ןיא ץאלּפ ןלארטנעצ לָאטטּפָא
 .סאג

 -טלעװ ןטשרע םעד ךַָאנ ןוא הטב ,ברע ,קַאטםילאיב ןיא ןטװשג זיא יוזא
 ײטראּפ רעד ןופ רעוט ועקיסכיװ ,רעוט-רוטלוק ,רעבײרש ןטװחטג זיא רע ואװ גירק

 -שיר" יד ןופ רעויפנָא-טּפיוה ןוא רענַאיּפ ,( עטקינײראפ , רעטעפש) ..ם.5,
 רעד ןופ ראטפוקפס ,.עגיל-רוטלוק , רעד ןופ רעציזרַאפ ,ןלוש עכעלפלעװ
 רע ואװ ,1921 בײהנָא ןוא 1920 ףוס ,ענליװ ןיא; הליהק רעשיד" רעשיטארקַאפעד ,
 ןוא טיצאזינאגרָא-לוש רעשיד"ײ רטר ןופ ראטערקעפ ,רעטלאװראפ-לוש ןעװטג זיא
 ןוא עשיטאמארד ערעיוהעגםוא יד ןיא ; טעטימַאק"ףליה-רעטעברא ןשידײ , ןופ
 זיא רע ואװ ,עשראװ ןיא קיטפמ ןטװעג זיא רע ןעװ ,19297-1921 ןרָאי טראבטכורפ
 טיצאזינאגרָא-"לוש רעשיד" רעלארטנעצ רער ןופ ראטערקעפ רעד גנאל ןרָאי ןעװעג
 א ,לוש רעכעלטלעװ-שיד" רעד ראפ ףמאק ןופ רעריפנַא"טפיוה ןוא (1929-1921)
 .=טימ רעקידנטטש ,גנוריפנָא רעטסכעה ןײז ןופ דילגםימ ןוא דנוב, ןופ רעריפ
 ,גנוטײצפקלַָאפ רעשידנוב ועד ןופ עיצקאדער ןופ דילגטימ 1929 טניז ןוא רעטעברא
 ראטערקעס-לארטנעג םלא קרָאי"ויג ןיא ןבעל ןײז ןופ לטירד ןטצעל ןיא ןוא
 -ן"מטגלא טטסכעה יד ןיא רעמערטראפ ן"ז ןוא טעטימָאק-רטסעברא ןשידײ ןופ
 ןשידײ" ןכעלטלטװלא ןופ רעציזרָאּפ ןוא רַאטאיציניא םלא ,ןטפאשרעפרעק עשידיײ
 -שיד" ןופ ןטפאשרעּפרעק ליפ ןופ רילגטימ רעקידנריפנָא ןוא םערגנָאק-רוטלוק
 ,רַאטקפפ

 -שיר" רענרעדָאמ רער וצ רעײמשוצ םטאּפ בקעי ןופ גנורעדליש עיונעג א
 ןבעגעג םעװ ןבעל-וומטלוק םוצ ,גנוגעװאב-רעטעברא ,גנולקיװפנא רעכעלטפאשלעזעג
 םוצ ט"רגעג טציא טרעװ םָאװ געװסנבעל ןצנאג ןײז םעםדיװעג ךוב א ןיא ןרעװ
 זיולב ןכײרטשרעטנוא ןעמ טעװ ָאד ,תורוש יד טָא ןופ רטבײרש םעד דצפ קורד
 רע .ם װ ק * ט ײ- ז ל * פ ןיז .:םיוא םרעדנוזאב םיא טליט סָאװ ,ךירטש ןיא
 ןטיבעג לָאצ רעד ןיא ,םענראפ ןטײרב םעד ןיא קיטראקיצנײא שוריפב ןעװעטג זיא
 ,רערעל רעדנצנעלג :קיטעט גלָאּפרעד ליפ יוזא םימ ןטװצג זיא רע טכלעװ ןיא

 רעשיטסילאיצַאס רעקיטכיװ ,רָאטאזינאגרָא-ווטלוק ,רעוט-לוש רעכעלדיםרעדמוא
 םאג טשיד" יד סָאװ ,רעגדער-ן|םאמ טקידנפײרטימ ,עמסעב יד ןופ רענײא ,רעריפ
 עטירארעטיל ףיוא רָאטקעל רעטסגרע רעקיסאלקמשרפ קיטײצנײלג ןוא םנעקעג טַָאה
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 = האש -

 ןוא קָאטסילאיב ןיא ןטאר-הליהק עשיד" יד ןופ רילגמימ ,סעמעט-רוטלוק ןוא
 עטפקיטראנד"שראפ יד ףיוא רעב"רש רעראבטנורפ ןוא רע רע?וּפָאּפ רעײיז ,עשראװ

 -יזראפ סָאװ ,הביבפ רע"ינ א ןיא ג"טשפיוא רעינ א טקירעטא ןיא ןוא :ןטיבעג

 רעד ןיא ,גנוגעװאב-רטסעברא רעשיד" וטד ןיא ץאלפ ןלארטנעצ א לפנש םיא טרעּכ
 -רעּפרעק עװיטאטנטזטופערו עשיד" יד ןיא םרִא ןבֹושה א ,הביבספד רוטלוק רעשיד"

 רענאקירעסא ןופ םיגיהנמ עלאנַָאיצאנ-ן"ײמעגלא עמ ג עק רענא יד ןשיװצ ,ןטפאש
 .בֹושי 'ןשיריײ

 -אב ןעמװעג קידנטמש ןטאפ בקטי "ב זיא ןבעל ןטלטפאשלטוזעג ץנאג ןיז
 - י* ר ע ל 9 ט ש ם פ י* ר ש רעװיטקודָארּפ רעײז ,רעכעלרעהפיואפוא ךרוד םילג
 -טפירש םעד טאפ בקעי ןופ גנוצאשּפָא עצרוק א וליפא ,ם ײ-" ק * 8 9 פ ר 9 ש
 -רעטנוא רָאנ טעװ ָאד .טעברוא רעשיפארגָאילביב רעד טָא וצ םינ םרעהעג רעלעסטש
 . 8 ײװ* ק * 8 ײ " ז ל א רענעלנײװעגמוא ןופ ךירטש רעבלעז רעד ןרעװ ןכָארטשעג

 :ךעלהשעם-רעדניק ,ןעלקיטרא עשיגָאגאדעפ ,רעכיבגרעל ןופ רבחמ א
 -רעד עשירָאטסיה ןופ ,ןעגנולײצרעד עקידנעניװעג- זירּפ ןופ רָאטיוא ,םםירמעלעב
 -רעד טםימ טריפעגפיוא טםארד א ,ןענאמָאר ,רעכיב-עז"ר ,רעכינ ןוא ןעגנוליצ
 -עטיל עטסנרע רעקילדנעצ ןופ רבה :רעטאעט-םפנוק ןשיד" רעװעשראװ ןיא תעלָאּפ
 -רעטאעט ןופ ,רעניב עלופטרעװ עכעלטע ןוא ןעגנולדנאהּפָא עשיטירק-רוטאר
 טנײז טסיםטלָאּפ רעפראש ,טסילאנרושז רעדנצנעלג א קיטײצנײ"לג .םשיזנעצטר
 טײקשיר" רעמורפ ,םזינויצ ,םזידנוב ,םזילאיצַאפ וצ ךיז ןעיצאב ןעלקיטרא
 ןוא ןעגנובײ" רשאנ- טזיר עדנּפאכראפ ;גנויצרעד-רעדניק ,רוטלוק ,םזינוסמָאק
 ןא ןטװעג זיא רע ןכלטװ ןופ ,שזאטרַאּפער רעשיטסירטעלעב רעקידעבעל = ןבטנרעד
 -עדליש-קינַארכב עדנריר-ץראה ,עקידנסײרטימ לָאצ עסיווג רָאג א 'ירעטפ"מ רעהמא
 ענעפרָאװעגרעטנוא ןופ ,הדירי רעכעלשטנעמ רעשידיחי ןופ ,םיונ ןופ ןעגנור
 - םעיצארטסנָאמעד ןוא ןקײרטש ןופ ,םעםאמ עטלפ"װצראפ ערעײז ןוא רעדניק עשיד"
 -ףטאק ןסײה ןקיטראנגײא רָאג א טימ ןוא טנאלאט ןשירארטסי ל טימ ןביושאב ץלא
 לָאצ רעסיורג רעד ןשיװצ םיוא ןטאפ בקעי טליט ןילא "רעביפ , ןײז סָאװ ,םעטָא
 .ם"צ ןײז ןופ רעבײרש טשיד"

 זיא טײקיטעט עשירעלעטשמפירש םָאװ ,רעבײרש רעקיצנײא ןײא - ץלא םַאד
 !טטברא רעקיטײוליפ ןײז ןופ ל"ט ןײא זיולּב

 זיולב טלײטעגפיוא טרעװ גנולמאז רעשיפאוגָאילביב רעקיטציא רעד ןיא
 ןרַאי יד :םאּפ בקעי ןופ םיקְשירעפעש רעשירארעטיל רעד ןיא םינשּפַָא-טיצ ןיא
 סָאװ "הפוקת רעװטשראװ, ןײז ,גירק-םלעװ ןטײװצ ןופ ךורבסיוא ןזיב 1921 ןופ
 ןיא קיטעט יוזא ןעװעג 'זיא רע ןעװ ,םײצ רעד םימ ףיונוצ ןעלטקניפ ךיז םלאפ
 ..דנֹוב, ןשיליוב

 -טיצ טיול ײפ ,ןטפירש ס'טאפ ,י ןופ ןטגנולסאז טשיפארגָאילביב ערעדנא
 םינ רער ןיא ןרעװ טעבראאב = רימ ןפָאה - ןלעװ ,קיטאמעמ טיול ײס ,ןטינשּפָא
 : ,טפנוקוצ רעטײװ וצ

 ,טעברא רעשירעלעטשטפירש רעװיסנטטניא רעײז ןופ ןרָאי ןטװטג ןטנ"ז סָאד
 ג גוטײצגָאט רטשידנוב רעד ןופ דילגטימ א ןעװעג רע זיא 1999 ויב 1929 ןופ
 .פיסעפָארּפ עלפיציפָא ןײז ןעװעג זיא | ע פ יד ןוא גנוטײצפקלַאפ

 "ןסנײא , עשיפארגָאילביב 1525 טצנאג ןעלםאזוצפיוא ןעגנולעג זיא זדנוא
 1566 ,(ןרושַארב ,רעכיב) םעבאגםיוא ערעדנוזאב 20 :םינשּפַא-םײצ רענעי ןופ
 .ןטפירשטיצ ערעדנא ןיא - 129 ןוא גנוטײצסקלַאפ רעד ןיא ןציטָאנ ןוא ןטלקיטרא
 ןופ טײקיטעט-טפירש רעד ןופ דליב לופ הסאב סָאד םינ ךָאנ ,רימ ןסײװ ,זיא סָאד
 :ל"װ ,ןראי יד םִא ןיא טאפ בקעי

 -אוינאגרָא-לוש רעלארטנעצ רעד ןופ םעבאגםיוא ליפ קרָאי-וינג ןיא ןלעפ סע (א
 -טּפיוה רעד אליסב ןוא ראטערקעס ריא ןעװפג ויא םאּפ ןטװ ןרָאי יד ןופ עיצ
 ,סעבאגסיוא עקילָאמנײא ןלעפ לעיצעפס .סעיצאקילבופ עריא ןופ רעבײ רש

 רער ןופ םליפָארקימ ןקיצנײא םעד ןיִא ..ןפורמיוא ,ןרופצרב קרא
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 יד ןיא ןרטמונ טרעדנוה טכעלטע ןטסקינ"װמא ןלעפ ,ןאראפ ויא סָאװ גנוטײצסקלָאפ
 א ןעװעג רטכיז ןענײז ןמרָאד .ןרָאװעג םקוקעגרעביא ןטנײז עכלעװ ,גנעגרָאי 8
 ןיק ןבילבראפ םינ זיא םע טכלטװ ןופ ,םאפ ,י ןופ ןעלקיטרא קילדנטצ רָאּפ טנײ"ש
 דנאל םעגעדלַאג ןיִא עםפארד רעד ןופ עיּפַאק ןײק ַָאטינ זיא םע יװ טקנוּפ ,רכז
 טײטשראפ ,ןענײז ויא ןגעװ) 1926 ןיא עשראװ ןיא ןרָאװעג םריפעגפיוא זיא סָאװ
 ןאטָאר א ןופ טפלפה רעט"װצ א ןופ ,(ןציטַאנ-רעטאעט ןוא סעיזנעצער ָאד ,ךיז
 -טינ "ר א ןופ ןוא (ןרָאװעג טקורדעג ותטשב זיא ל"ט רטטשרע רעד זיולב)
 ,ןטּפיוקסונאמ עשכעלטנפטראפ

 -ראװ ןיא ןענישרעד ןענײז סָאװ ,ןטלקיטרא וצ רַאנ םצענערגאב ךיז ןבָאה רימ (ב
 -נָאּפסערַָאק .(ענליװ ןיא טקורדעג ךיז ןבָאה פָאװ םטבאגסיוא-לוש ןיא ןוא ) טש
 -ראפ ןעלקיטרא ,ןרָאי טנעי ןופ ןעגנוטײצ רענאקירעםמא ןיא טאפ ,י ןופ ןצנעד
 ןיק םעזײר-תוהילש ײרד טרעגנעל ענײז תטב ןלאגרושז רעגאקירעםא ןיא טבכטלטנפש
 ,הומישר טשיפאוגַאילביב עקידרעטײ"װ ןיא ןרעװ ןעמונטגנ"ײרא ןלעװ טקירעמא-ןופצ

 סָאװ ,ןעלקיטרא יד ןכוזוצכָאנ ךעלגעמ ןעװעג םינ שיזיפ םועּפ זיא סע
 רעצניװַָארּפ ןופ שםעבאגסיוא עקילָאפנײא ןיא ןביושעג טײצ וצ טײצ ןופ טָאה טאּפ
 ןעגנוטײצ עשיד" רעצניװַארּפ ןיא ,טסטרפ רעצניװַָארּפ רעשידנוב רעד ןיא ,ןלוש
 ,הםישר רעד טָא ןיא ןלעפ ןטקודָארּפ-ןעּפ ענעטלעז רעמ יד טָא

 טאּפ.י ךרוד ןבירטעגרעטנוא םינ ןעגײז םָאװ ,ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרא ןאראפ (ג
 ןעמונעגנײרא ןבָאה רימ ,(ןעםינַאדװעמּפ עטנאקאב ענײז ןופ םענײא ךרוד רטדָא)
 ןטװעג טינ זדנוא ײ"ב זיא ליטספ ןטיול ןה ,טםעֿט רעד בילוצ ןה סָאװ ,יד רַאנ
 טָאה ןלאפ עכײרלַאצ ,ערעדנא ןיא ,ןעּפ ם'טאּפ,י ןופ ןעםאטש ײז זא ,קפפ ןיק
 זיא טײקרעכיז ןיק רעבָא ,רבחמ רטד ךעלנײשראמ זיא םאפ,י זא ,ןעזטגסיוא םע
 טכטלטט ןוא .,גגולמאז רטד ןיא ןפשמונסטגנ"ײרא טינ "ז רימ ןבָאא ,ןטװטג טינ
 ,םעד בילוצ אמהסמ ןלטפ ענײז ןציטַאנ ןוא ןטלקיטרא עכלטזא קילדנעצ

 ןָא ךיוא טנאזָאּפםיא גונטג זיא - .ןפנײא , 1529 - לָאצ פרפכיז יד רעבָא
 .ןפלקיטרא עקידקפס עקידנלעפ ךעלגעמ קילדנעצ רָאּפ יד סָא

 סָאװ םטד בילוצ .סעירָאגעטאק ןצרעפ ןיא ןרָאװטג טלײטטגנײא ןענײז ײז
 יד ןופ לָאצ יד טפטרמאב סעירָאגעטאק "װצ וצ קיטײצכײלג ןרעהטג ןעלקיטרא ליפ
 :ךעלמענ , 1,822 סעירָאגעטאק 14 עלא יד ןיא ןעלקיטרא

 2398 לארשי ץרא ןוא םזינויצ 135 קיטסירטעלעב
 145 טיסקָאדָאטוַא ןוא טײ"קשיד" עטסורפ 124 לוש עכטלטלעװ-שידי
 82 דנאבראפ-ןטאר ,םזינומָאק 62 ןגארפ-רוטלוק
 156 רטדניק ראפ 90 רוטארטטי ל
 175 ןשזאטרָאּפטר ,ןעגנובײרשאב-טיונ 24 םזילאיצָאפ
 2483 ןקורדנײ"א-טזיר 62 דנוב
 116 עגטדײש ראפ 171 ןפגנוריסאּפ-טלטװ

 -טטשאב סעירָאגעטאק ןצרטפ יד ןופ ועדעי ןיא ןעלקיטרא לָאצ עסיורג יד
 ס טאפ בקעי ןופ ם " ק י* ם -" ז ל י פ טטכארבטגסיורא רטירפ יד טקיט
 זיא םָאװ ,רָאטקאפ ןײא ךָאנ סםיורא ךיוא טגגערב יז .םײקיטעט רעשירעלטטשטפיוש
 ןוא ןבטל ם.טאּפ בקעי ןיא הפוקה טשיליופ יד ןליטסיוא ןופ הביפ טקיפכיװ א
 .גנולמאז רטשיפארגָאיילביב וטדנוזאב א ןיא ןפאש

 ,עלופםרעמװ ןטטברא עכעלטפירש ס'טאפ בקעי טכאם סטײקיטײזליפ יד םִא עקאט
 סעיצאטנעמוקָאד ןוא ןעגנוצאשּפָא ,ןעגנורעדליש עשיטסילאטר טסכעה ,עטפאהרעיוד
 |טגנגובטרטש יד ןופ ,הוצד יקולח ץעשיאטדיא יד ןופ ,ןליופ ןיא ןבע? ןשירײ" ןופ

 עטושּפ ןופ ןײפ ןופ ,םיונ רטד ןופ ,ןדײל ערעפיב יר ןופ ,ןעגנונטפפַאה ןוא
 ןטלפײװצראפ רע"ײז ןופ ,םימוהי ,תונוגע ,הונמלא ,ןשטנעמסקלָאפ עםערַא ,םידיחי
 .םוקמוא ןופ ראפטג רעד טימ ,םײקיזָאלסטטברא ,רעגנוה ,םיונ סימ לג נארעג

 ןיא טסאמסקלָאפ רעשיד" רעד ןופ המהלמ רעשיַָארעה רעסיורג רעד ןופ ןוא
 ,ןקילײיה ריא ;ץנעטסיזקע רעקיטפײג ריא ראפ ןה ,רעשיזיפ ריא ראפ ןה ןליוּפ





 2 ךש -

 א ןופ גנוטלאטשעג רעד ראפ ,ןבעל שידײ שירטפעש ןײש א ראפ לגנארטג ןקיביולג
 ןופ ההּפשמ ועד ןיא טרָא ןײז ןעמענראפ לָאז סָאװ ,רוד ןשיד"ײ ןצלָאטש ןע"רפ םטינ
 .רשוי ןוא טײקכעלועדיוב ןופ טלעװ א ןיא רעקלטפ עט"רפאב טלא

 טָאה טאפ בקַעי ןבלעװ ןיא - הנוטא רעקילײה א טימ לגנארטג רעקילײה א
 ,ןוחטב ןוא סָאטאּפ ןקידלאװג א טימ טקילײטאב ןײילא ךיז

 רטבירטד ןיא בָאה גנולמאז טשיפאוגָאילביב עקיזָאד יד קידנלטטשנעמאזוצ

 םטד ,רעטַאּפ ןײמ ןופ עיפארגָאיב רעד וצ רעײטשוצ א ןעגנלוב רַאנ םינ טלָאװעג
 ,ןשרָאפ וצ לאירטטאמ-ףליה רעמטוג א יװ ןעניד ךיוא ןעק יז .טאפ בקעי רעבײוש
 ןשידײ" ןופ ט 9 ט י* ל א ע ר יד ןצאשּפַא קירעהטג יװ ןוא ןענעקרעד םיטניא
 רעד ןיא הפוקה רענעטינשראפ םאזיורג יוזא ,רעכעלרפה רטקיזָאד רעד ןיא ןבטל
 .טטבישטג רעשיד" רעקיטײצמניה

 ןקיזָאד םעד ןלטװ סָאװ ,רעשרָאּפ ןעניפטג ךיז ןלעװ סע זא ,ףַאה ךיא
 ןטטברא טרטײז ראפ ןצונםיוא לאירפטאמ ןשיפארגָאילביב' ןכײר

 ףליה יד טאהטג ןיא בָאה לאי רעטאמ ןסיורג םטד טָא ןעלמאזפיונוצ םיב
 יקפניּפמעק ללה ןופ ,ןירטמטײלגאב-סנבעל ע"רטטג םס'טאּפ בקַשי ,טאפ אדירפ ןופ
 -ראפ ןוא טנוזטגסיוא ןבָאה ײז .יקסרוק ,פ ןעםָאנ ןפיוא װיכרא ןשידנוב ןופ
 .ןטסברא טשירטלטטשטפירש ס'טאּפ ,י ןופ לָאצ טרטסטרג א טננײיצ

 ןאורפאש האל ןוא יקסניּפםטק ללה װיכרא ןשידנוב ןופ רעטעבראטימ יד
 ןָאטטג ןבָאה קרַאי-וינ ןיא קעטמַאילביב-ַאװ" רעד ןופ שטיװָאנאמָאר לאיחי ןוא
 רעביא טײזעצ ,ןעלקיטרא רעמ ּפָאװ ןעניפעגםיוא םָאד ןרטטכײלראפ ידנ ץלא
 -טגסיורא קראטש רעײז טָאה שיפּפטלק עוָאר ,םעבאגסיוא עשידָאירעּפ ענעדײשראפ
 ןוא ןריציפיפאלק ם"ײב הוצע טסוג טימ ןוא גנוראפרעד ,ןפיװ ריא טימ ןפלָאה
 ,טפיורקכונאמ םטד ןטײוגוצ

 .טיצאקילבוּפ וצ טפירקכסונאמ םעד טײוגטגוצ שינכטט טָאה ראג לחר

 .קנאד ןקיטכירפיוא ן"מ ןקירדסיוא ךיא ליװ ןעסטלא י"ז

 טאּפ לאונםפ ר ד



 ( הששע 0
 : יא 0 יי '



 םטארד ןרושַארב רטביב טנעבעגעגםיורא טרעדנוזאב ס'םאפ בקעי ופ הםמישר

 .'וז 144 ,1920 :עשראװ .ןעמולב ץנאוק א . םאפ בקעי
 .'זוז 97 ,1921 :טסראװ .ןגעװ-רעדניק טנילק יד ראפ בס-ש
 .גנולײטּפָא רעטשרע רעד ראפ ןבײרש ןוא ןענרעל - לניב שיד"ײ ןײמ , ===

 .1928 ,עגיל-רוטלוק :עשראװ
 רעט"װצ רעד ראפ ןובנרעל - ךוב שיד" ןײמ .ןאדשזאק .ש.ח ןוא =+--

 .1929 געשראװ ,גנולײטּפָא
 -אגרָא-לוש עשיד" :עשראװ .לוש רעכעלטלעװ-שיד" רעד ראפ ףמאק 4. ----

 ; וו 52 ,1525 .שיצאוינ
 .(לײמ ןטשרע ןופ רבהמ) 1925-1921 .עיצאזינאגרַא-לוש עשידי , ךַײ- =

 .'וז 187 ,1925 ,עיצאזינאגרָא-לוש עשיד" :עשראװ
 טריפעגפיוא .םכעלטנפעראפ םינ ,עמארד - דנאל םענעדלַאג ןיא ליד

 'צעד טרעיםערפ . םקיװ, רטטאעט-םסנוק ןשיד" רעװעשראװ ןְברוד
5, 1586. /, : : : 

 ,1926 ,טגיל-רומלוק :עשראװ .עגאלפיוא עטשרע .1 'ב .ןטפידנוב - =
 .'וז 126 ,םלעװ יד ,עגאלפיוא עפײװצ .'זז 6

 ,1929 ,טלעװ יד :עשראװ ,ןטפידנוב 'ב רעטײװצ .םִשֹה שודיק ףיוא . ===
 ,'זז 4

 .'וז 219 ,1935 ,טלעװ יד :עשראװ .ןעניגאב ןופ ןגעװ יד ףיוא 4, "סב
 .'זז 316 ,1936 :עשראװ .(דגנאבראפנטאר ןרפביא) עזײר א . === =

 רעד ןיא טנכערעגסיוא ןרעװ (עטרישַארב) רעדניק ראפ ךעלהשעמ 5
 ..רעדניק ראפ, גנולײטּפָא

 5 רָאװשעג טקורדעג בײז ס בלטװ ןיא סטעבאגסיוא עץעשידָאירעּפ ןופ המישר

 (ב א ןםיו 9792 רָאי יד ןיא גנול"צ רער וא יטרא ס טאפ בקי

 , .עשראװ ,רנוב2 ןשיליופ ןופ ןאגרַא רעשיטערָאעמ ,טײצ רעזנוא
 .עשראװ , טלעװ יד, גאלראפ ןשידנוב ןופ עבאגפיוא טכעלרעי .הנל-רעטעברא
 .עשראװ טגיל-רוטלוק, גאלראפ ןופ לאנרושז רעשיטירק-רוטארטטיל .םלעװ- רעכיב
 ןופ ןבעגטגסיורא ,19257-1928 ןרָאי יד ןיא .לאנרושז-רעדניק .ךעלעס"ײב טקנינירג

 .ענליװ ,יקפםאטסאב .ש
 -ינאגרָא-לוש רטשיד" רעלארטנעצ רעד ןופ לאנרושז רעשיגָאגאדעפ .לוש טײנ יד

 .ענליװ ,עיצאז
 עלארטנעצ רעד ךווד ןבטגעגסיורא ,רעדניק טרעטלע ראפ לאנרושז-שדוח .רבה רעד

 2 .ענליװ ,עיצאזינאגרָא-לוש רעשיד"
 דנוב , ןופ הֵעּפשה רעד רוטטנוא ,לאנרושו-רוטלוק ןוא -ווטארעמיל .טפירשנכָאװ

 .עשראװ , טלטװ יד , גאלראפ
 רנוב-טנגוי טיצאזינאגרָא-טנגוי רעשידנגוב רעד ןופ ןאגרַא .רעקעװ-סנגוי

 .עטראװ , טפגוקוצ,
 .עשראװ ,גנוטײצ-גָאט עשידנוב .גנוטײצפקלַאפ

 -סקלַאפ רעזנוא ,גנוטײצסקלַאפ ןסײהעג ןטײצ ענעדײ"שראפ ןיא םיםעט-רוזנעצ נילוצ
 ןײא רעטנוא טננ"צראפ ָאד ןרעװ ןעלקיטרא עלא .גנוטײצסקלַאפ סינ ,גנוטיצ
 .גנוטײצסקלַאפ :ןטסָאנ ןעמאזני"מעג

 .(ןאמָאר א ןטרָאד טקורדעג ) קרַָאי-וי)נ .םײהירפ
 -9ג טײצ עסיװעג א .גנוטײצסקלַאפ ועד ןופ טגאליב-רעדניק .גנוטײצסקלָאפ ענילק
 ןרעמונ עקידקיםײרפ יד ןופ םײז א יװ ךָאנרעד ,עבאגפיוא רעדנוזאב א יװ םקורד

 עףיקמ; דנאבראפ-רעדניק ןשיטסילאיצָאפ ןופ ןאגרַא רעד קיט"ײצכילג ;גנוטײצסקלַאּפ

 .(1929-6 רָאטקאדער - טאפ בקעי )) עיצאזינאגרָא-רעדניק רטשידנוב רעד
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 .ענליװ ,עיצאזינאגרָא-לוש רעשיד" רעד ןופ לאנרושז ,םײה ןוא לוש
 .עשראװ ,עיצאזינאגרַא-לוש רעטיד" רעלארטנעצ רעד ןופ ןאגרַא .ןבעל ןוא לוש

 טאפ בקָעֹי ופ םינָאדװטסּפ וא טַשנ ןופ המישר

 טאפ בקעי
 םאּפ ,י
 ,ש 2825

 .(עיצאזינאגרָא-לוש ןוא .דנוב , ןיא ןעמַאנ-עיצאזינאגרָא ם'טאפ,י) רעיא =
 י ֹף 'װ

 יװאי
 .װ 5

 .װ
 םעטָאנ עדוי
 רטגנוי .א
 רערעל ,א
 .(רָאטקאדער ויא ןעװעג זיא םאפ ,י ןטװ גנוטײצסקלַאפ טנײלק ןופ) עיצקאדערו

 ןרעװ טאפ בקעי ןופ ןבירשעג רעבָא ,רבהמ ןופ גגונעבײצאב א ןָא ןעלקימרא
 ./.פ.י/ יװ טנכײצראפ

 םי נםיפ וא גנוצריקראפ

 רעבםעצעד - 'צעד ראונאי - 'נאי
 טײז - 'ז ראורבעפ - 'בפפ
 טיפ - .'וז טסוגיוצ -'גיוא
 (ן)רעמונ - 'םוג רעבמעטּפעס -'טּפעפ
 רנאב - : רעבָאטקָא - 'טְקָא
 רעבםעװָאנ - 'װָאנ

 רפבלטז רעד זיא רבחס ןופ ןעםָאנ רעד זא םנַײמ -דדד-

 ,.םנײא ,ןקידרפעירפ ןופ יװ
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 .'וז 126 ,19526 ,עגיל-רוטלוק :טשראװ .1} 'ב .ןטסידנוב .טאפ בקעי
 .1928 ,טלעװ יד :עשראװ :עגאלפיוא עטײװצ

 ,1929 ,טלעװ יד :עשראװ ,(ןטפידנוב 'ב רעט"װצ ) םשה יע : "לר=

 .'זז 219 ,1929 ,טלעװ יד :עשראװ .ןעניגאב ןופ ןגעװ יד ףיוא . ===

 .רעד ניק ראפ :גנולײטּפַא עז = רעדניק ראפ ךעלעכיב-ךעלהשעמ ןוא רעניב

 ןעגגולײצרעד

 עשראװ ,גנוטײצסקלָאּפ

 .1929 ,20 'בעפ .טסיפארגעלעט רעד ךורב ,טאּפ בקעי
 .1929 ,6 ץרעמ ,27 'בעפ .דימָאמרײנ עשטוז , ---=
 .1929 ,6,35,2,?,14,11 'רּפא ,27 ץרעמ .לסיג רעזנוא , =- =
 .1929 ,26,22,19 יא ,רעוי זיא ואװ עסָאנ , -- =
 .1526,12,5 'בעפ .ןײגּפָא טינ ליטש םע לָאז, הח--
 .1926 ,12 ץרעמ .רעקיוה עלעשרעה , שהק -

 .1526 ,11 ינוי .רעיוט א רעטנוא =--- } 
 .1926 ,8 'טפעס ,םיוטשנעמאזוצ , -- =

 -גנולױײצרעד ןיא ז"ײרפ ןטשרע םעד ןעגואװעג טָאה םָאװ גנולײצרעד)
 .(גָאט רעד רעקרָאי-וינ ןופ םרוקנַאק

 .1927 ,5,4,2 'טקָא .ןײגסיוא טעװ עדלַאג , א
 ,21,20,19,18,17,19 'בעפ .ץאלאפ רעװעזיל ןופ ןםילוק יד רעטניה , א

 .1929 ,17,14 6,5,4,5,?,13,11,10 ץרעמ ,5
 ,25,24,29,20,19,18 ינוי ,(ליס רעטש רע ,ןאמָאר) טסילאטעמ ךורב,סטטָאנ עדוי

 .1525,10,9,8,7.5,4,2 ילוי ,4
 .(טכעלטנפעראפ םינ לָאמ ןײק לײטרטטיװצ)

 .1955 ,24,22 ץרעמ ,טבאנ רענעי ןיא .טאּפ בקעי

 עשראװ ,רעקעװ"טנגו*

 .1923 ,1 'בעפ .ןָאּפ יד טכארבעג .טאּפ בקעי
 .1924 ,8 .נאי ,ּפָאק ןרעביא קאז א טימ , ---=
 21924 ;ע0 ילוי .ךעלטײק יטצ 2 שאד

 קרַאי-וינ ,טײהירפ

 .1924 ,8 ץרעם - 1923 ,22 'צעד .(ןאמָאר) םאלפ ןטיור ןיא , טאפ .י
 .םינשמה 0

 עטארד

 ןשיד" רעװפשראװ ןבווד טריפעגפיוא .טכעלטנפערואפ טינ ,דנאל םטנטדלָאג ןיא

 .1926 ,25 'צעד ,ערעימטרפ .טקיװ רעטאעט-טפנוק

 א םינ .טנאקאב טינ ןעמָאנ ,(ג נולײצופד רעסערג } ןאמָאר א :םעדרעסיוא
 רעװראפ םעד ןעההעװ האפ א לק י טרא ןיא טנָאמרעד ;טבפלטנפט

 ,11 'װַאנ ,(48)92 'םונ , טפירשנכַאװ ,; םערּפסקע  ןגעװ ןוא
2. 



0 
 א
4 

 טא



 ו ש פ ּב ֹל ם ם2- שי הק

 'זז 144 ,1920 :עשראװ ,ןעמולב ץנארק א
 'וז 27 ,1381 :עשראװ עק הע טאוטלקא וארא
 ןטפעה ערעדנוזאב 9 ןיא ךיוא בל א ל-רוטלוק :עשראװ

 יטּפָא רעמײװצ רעד ראפ ךובנרעל .ךוב שיד" ןײמ - (ןאדואק.ש.ח ןוא) --

 ןרוׂשַארַב

 /.פ.י/װ

 ,1929 :עשראװ

 טינאפסאק-"ןפאמ ןופ טביראב =- לוש ועכעלט ת-שיד" רעד ראפ
 ,9 ,עיצאזינאגרָא-לוש עשיר"נ:לוש ָאפ רטכ ּֿט װ-שיד" רטר ואפ

 זו 2

 -עג לײט רעטשרע ןוא עדעררָאפ ,19297 9 יצאזי נאגרָא-לוש עשיד"
 'זז 187 ,1925 ,עיצאזינאגרַא-לוש עשיד" ;עשראװ .םאפ בקעי ןופ ןבירש

 ןעלקיטרא

 .טאפ בקעי ?
 כ אפ טפ = =

 יי ר

 -ה---ה

 .רענליװ .יװ

 .רטנליה .-י

/.8./ 
 .רענליװ .יר

 5" + -) ר /

 .רענליװ .י }

 רעטלע-א

 טאפ בקעי

 .עיצאזינאגרָא-לוש עשיד" ,ענליװ - לוש עץײנ יד

 1920 יאם-'רפא ,9,4,8 ץרעמ .עטסנעש סםָאד
 .1921 .בעפ-'נאי .ענליװ ןיא עיצאזינאגרָא-לוש עלארטנעצ יד
 .1921 ,2,1 'בעפ-'נאיןיִלא טפאשרערעל יד
 ,(25) 1 'ב .רַאי-לוש ןטשרע ןופ ןאלפ-ןרעל םֹוצ) המדקה עני לק א
 .1926 ץרעמ-'נאי
 .1927 ץרעמ-'גאי ,(26) 1 'ב .גגוטײצסקלָאּפ רענײלק רעד ןגעװ ךיוא

 עטראװ ,עיצאוינאגרָא-לוס עשיד" ,ןבעל ןוא לוש

 .1921 ,7 'גיוא ,2 'םונ .טכער ןוא ןסנאניפ
 .1921 ,159 'טּפעס 4 'םונ .ןעגנולעטשסיוא-לוש ערעזנוא
 .1521 ,28 'םקֶא ,6 'מונ .שדוה-לוש
 ;,(1 ,58 ;טקָא ,6 'םונ .לוש רעזנוא ןופ ךארפש יד
 ,17 'װָאנ ,23 'טקַא , ? , 6 'םונ ,גנולײטּפָא לוש-רעסיוא ןופ ןטכיראב
1924. 
 .1921 5 'צק7ד 4 'פונ .ןעגנוטבכיר "טצ ןגעװ
 .1922 ,0 'גאי ,2-ע 'םונ .גנויצ רעד ןופ ןגעװ ע"נ
 .1922 ,16 ץרעפ א 5 'םונ .רנאטשוצ-םאנסיוא ןופ געט יד ןיא
 .1922/ ,10 'רפא ,(6)13 'םונ .רָאפנעמאזוצ-ןרעטלע םוצ
 ' 1922 0 'רּפא ,()6 'םונ .עגיל- רוטקוק יד
 .1922,16 יאמ ,(7)14 'םונ/ .טכֶער ערעזנוא ראפ ףמאק ןיא
 .1922, 12 ינוי ,(1578 ' םונ .לקני װ ןּפמעט א ןיא
 .15-2 7 ילוי ,(10)16- 9פ'טונ .ןעמאזוצ
 ,1522 עק 'טפעפ 6170 1ג-19 'םונ !ןבָארבעגסיוא טָאה טפ ָארטסאטאק יד
 .1922,27 'םקַא ,(18) 14-12 'םונ .גנוקינ"ראפ
 .1922,22 'צעד ,(15)15 * םונ ,תוצראה םע רעד טימ ףטאק םוצ
 .1528,9 'בעפ (2)20- 1 'םונ .ןסיהּפָא ײז רימָאל
 .1928 22 ץרעפ ,(4-3)21 'םונ .ןטרָאק יד טנפעעג
 םונ .(רעטָאפ א ןופ שפגה ןובשח א) דניק ןײמ ןבעגּפָא ךיא לָאז וצ

 : .19260 ,19 יאמ ,(5"*6)22
 םונ .עיואנםיג-לאער רענליװ רעד ןופ םוימ םוצ
3. 
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 .1522,8 'צפד ,(24) 578 'םונ .לוש טײנ א רעדַא שידײ ףיוא לוש א .רענליװ .י
 ץרעמ ,(27-;26) 11-10 'םונ .ץנערעפנָאק רערעל רעד ךַאנ לכה ךס , === =

24,. 
 .1525 ,15 'בפפ ,1 'םונ .רעטקאראב ןגעװ רעטרעװ רָאֿפ א , ----
 .1925 ,5 .בפ8 .1 "םונ .עיציזַאפ ס"נ א ףיוא 8
 .1525 ,18 ץרעמ ,2 'םונ ,םינרָאג רעדָא ם"הנײא ענעסָאלשעג א .רענליװ .י
 1 'רפא 5 .סענ קי גנעהּפַאמוא ןוא קיגנעהּפָא שי
 .1525 ,1 'רפא .2 'םונ .ראלוקריצ א םורא . רערעל א
 ..6 'נאי ,1 'םונ .רוד ןדנסקאװ םע"נ ןראפ .רטנליװ ,י

.5 9 

 .6 ,ץרעפ 0 'טװנג .טפברא רעד ןופ = =
 .1927 'נאי פ1ַ 'םונ .טעברא רעד ןופ . = ==
 .1927 ץרעמ ,2 'םונ ,טעברא רעד ןופ , = =

 .עשראװ ,טלעװ יד ,הול-רעטטברא

 .1523 'ב .1922 ראפ לושקלָאפ עכטלמלעװ שידײ" יד .רענליװ .י
 ןראפ קילבופער רפשיליוּפ רעד ןיא ןזעװ-לוש טבעלטלעװ שידײ סָאד ,  טא

 21924 ןב :הָאי 2
 .1929 'ב .1525 ראי ןראפ לוש ענעלטלעװ שיד"ײ יד , ===

 .עשראװ ,גנוטײצפקלַאפ

 .1524 ,8 'בעפ .סנרעטש טנרעּפוק
 .1924 ,16 'םֶקָא .רעדניק יד ןופ גנאג ןטיט
 1924 ,ן7 'טקא .לוש ןַײא זדנוא י"ב

 .רענליװ ,י

 .1924 ,5 'צעד .ןכַאװ רעד ןיא תבש , ---ב

 טאפ בקעי

 .1525 ,19 .רּפא .ןםעוםשכרוד ךיז רימָאל רענליװ .-
 .1525 ,19 'רפא ,ליואװ זיא םיא .רפשרעל .א
 טכטלטלעװ-שיד" יד ןופ גָאט-קנעדעג םכילע םו לט) ןסיצראנ טסײװ +! ---

 .1926 ,28 'רפא .(ןלוש
 .1926 ,5 ינוי .בוט-םוי טוג , טאפ בקעי
 .1926 22 ילוי .רעקניק יה ןופ הנאלמ"ה םעניבג ןיא = ---
 .1926 3160 ילוי .ןהז רעד םיס ךיז טעטראפ ךיא -+ טא -
 .1526 27 .גיוא .ועלפניא טניפ = --ך
 ,1926 ,5 *טַאנ .רענעפ ןוא םנירג רעטנוא ---ב
 ,1927 ,14 'נאי .טטברא-לוש רעד ןיא שטיװעלאכימ 'ה , == ==
 ,6 *טּפ טס ,(לוש רטזנוא ןיא ןקילב ) רטטסנעפ ןוא ריס ענטפָא יב ,  א

37 

 .1527 ,17 'טָּקֶא .לוש רטזנוא ןעיוב רימ ..רענליװש יה
 -אלקַארפ) ןגרָאמ ןוא טנײה ןופ לוש יד - ןנ א לוש סשיד*" /.ט.יז

 ..(,7 'װָאנ ,(עיצאמ
 :19527 ,18 'הָאנ , טקינײא ןיא . טאפ בקעי
 בטפ ,ג נולמאזראפ א ףיוא טלײצרטד טָאה רטטפברא רעטושּפ א םָאװ .,רענליװ .,י

6, 19268. 

 .1928 ,19 'בטפ .ןעלטקניש ןוא תמא ..טאפ בקעי
 ןיא ןלוש טכעלטלעװ-שידַײ יד ןיא םידומיל יד ןֵא ךיז ןביוה טנַײה .רענליװ ר

 .1926 ,2 'טּפעס .ןליוּפ ןופ טטטש-טפיוה יד

6 

 .1928 ,28 .טקָא ,װי וב-רזממ רענעפרָאװעג רעטנוא , =-= =
 .לוש רועשיד" ועד ןופ רעציורָאּפ רעטשוש רטד טסיװטלאכימ שיניב 4, י- ר

 .1928 ,2 'װָאנ
 .1928 ,26 'צעד .ןובשה רימ ןכאמ ךָאװ עלא , ---=
 .1929 ,26 ץרעמ .רָאי א טימ טריפארטש . /,5.י/
 .1525 26 ץרעמ .גנוקירדרעטנוא-רוטלוק . טא -
 -פיוא רעטירד רעד) ,1929 ,2 *רּפא .ןענָאק תוחוכ עטקיטשראפ סָאװ . םאּפ בקעי

 .(לוש רעזנוא ןופ שראמ
 .195250 21 יבנוי .סטבטצ+/ ? א

 .1929 ,28 ילוי .קראמ ןטימ ןיא טנעסאלראפ א ןײז טטװײװקַאפיװ ןיא , 
 .1929 (6 'טפעס .ןביוהעגנָא ךיז טָאה רָאינרעל סָאד =, ==

? 
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 רענליװ ,י

 סט0-7

 יליװ
 רענליװ ,י
 ֹפ ליװ
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 :1929 ,6 'מספס0 -.41 ןוא - 3
 .1929 ,6 טפ עס .םינב יד טיט ןאקצאי לרעטַאּפ סָאד
 ,.טנײה , רטד טרעלקרער , טשי , ןופ ןלוש יד ןעגנערבמוא זומ ןעמ
 .1929 ,5 'טקָא
 .1929 ,7 'חָאנ .רעטָאפ א ,רעבײרש א ,רעטעברא ןביז
 .1929 ,14 'װָאנ .הפרח ןופ ןרעװ טיור ײז ןלעװ יצ
 .1929 ,16 'צער .רעטפניפ ךיוא זיא קרַאי-וינ
 .1950 ,51 ץרעמ .גנוםיטש עקיצראה עקיטכנערּפ א
 .1930 ,1 'גיוא .עינאפםאק-לוש רעגאקירעמא רעד ןיא ןטסידנוב
 ןופ רעדניק טרעדנוה רַאּפ יד ןעגנאגטג ןריולראפ ןענײז !ואוװ
 .19230 ,4 .גיוא .עשראװ
 רימ ןבעל גנאל יוזא ,ןליוּפ ןופ לוש עשיד"ײ יד טבצל םע ןמז לנ
 ,1950 025 .גיוא .;ךטוא
 .1980 ,6 'טּפעס .רויפ
 .1550 ,5 'צעד .ןביוש ןוא רענײטש
 12 'צעד .ןעשעג םינ זײּב ןײק טעװ סע
 : 1931 .9 .נאװ טי הב "רד
 -םעדעמ ןיא .עטיור , יד ןופ םָארגָאּפ ןכָאנ ןרופש עשירפ יד ףיוא
 .1951 ,15 'בעפ .עטירָאטאנאפ
 .1951 ,17 ,ץרעמ ,הושּפה יצ טײקיטנערטרעדיג

 רעזנוא ןופ בוט-םוי גנילירופ רעד) .דײרפ-רעדניק ןופ טילאװנ א
 .1פ31 ,50'ץהעט ..(לוש
 .עפ21 . 8 ינאי .רעדניק קיטירד םל"צרעד רײט ןבאה בע םאװ
 .1951 ,17 'נאי ,טלײצרעד ןבָאה רעדניק סָאװ ןטכישעג טכעלירפ
 .1952 ,10 'רבא .ןוז טימ ןעװעג ?ופ זיא ןסיורד רעד ןוא
 .1952 ,16 יאמ .טקיטעּפשראפ לָאמ "װצ טָאה סָאװ דניק סָאד
 21 ינוי .טיוט רעד טראװ םש ואװ טנורגּפָא ם"ב דניק א
 219592 ,.ע ילוי .;ךאװטיפ ןטימ ןיא בוט-םוי
 .1952 ,5 ילוי .ןושל ןעמוקאג ןבָאה ןטארקַאמעד .רענליװ, יד
 ,22,ילוי .רענײטש-רעײט ךיז ןזיװ םע ןוא טרעפוק רעד ךיז טנפע
2. 
 1552 19 !גיוא ,טַײצ םישדה ירד
 .1992 ,2 'טפעס ,ןטניװ עזײב ןזָאלב ןגעמ
 .1932 ,26 .טּפטס .ּפָארא גראב ןוא ףיורא גראב
 .1929 ,25 ינוי .הלעפ) ןופ ןטכװרפ עקיטַיײצ
 .1995 ,24 !װָאנ .לדנעּפש א טימ עיליװ יד טראפפראפ
 .1924 ,18 יֹאמ ,ןשָארג ףניפ
 .1954 7 'צעד ..ןפ"ר עגנאל ןיא
 .1959 ,25 ץרעמ .עגליװ-גרובסענאהָאי-שטיטורדזָא
 1939 ,21 יצנוי .;םעראמכ יד ןיא ןײרא ןטַײה רײמ
 : .1559 ,2 'גיוא .;ךיז ןגיוב רענעפ-לוש טרעװרנוא
 ,27 'טּפעס .ןכאז עסיורג ןגעװ רועדניק ענ"לק טימ ןעויװרעטניא
 .1985 ,4 'טקא ,58
 .1926 ,24 יאמ .םײה-רענרומכ א
 ז יוהסקלָאּפ ץרּפ.ל.י ןופ ג גורעײפ יד :ןעשטג ַָאי ןטנײז רטדנואװ

 .19556 ;214 .םקַא .ןילבול ןײא

 סעבאגסיוא ערעדנא ןיא

 2921 .יאמ ;2 'םונ ,ענליװ ,םײה ןוא לוש רָאּפנעםאזוצ-לוש םעד וצ
 ,(4)19 'םונ ;עשראװ ,רעקעװ-טנגוי .רַאּפנטמאזוצ-לוש ןטײװצ ןופ
 .1525 !ב10/ יצװי
 :ןעלגיופ- ָאקטיװק.? ;:דלאװ ןיא :ַאקטיװק.ל) רוטארטטיל-רעדניק
 .19247 ,2-1 'םונ :עשראװ ,טלעװ-רעכיב .(לדנאפלט- גנילּפיק.ר
 .1928 ,.טקַא-טּפעפ ,9-8 'םונ :עשראװ .טײצ רעזנוא .לוש רעזנוא
 א ןוא עיסוקסיד עסיורג א .גנויצרעד ןוא ןלוש עשיד" ,שיד"
 .1931 ,7 'רּפא ,(2)12 'םונ :עשראװ ,טפירשנכַאװ .לאדנאקפ
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 .1934 ,20 'טפעס :עשראװ ,טפירשנכַאװ ,שיליופ ףיוא ןעגניז
 עקילָאמנײא ,ןגרַאמ ןוא טנײה ןופ ?וש יד .ךעלטעטש עקינײא ןיא
 .טיצא זי נאגרָא-לוש רעשידר" רעד ןופ עבאגסיוא
 טקילצםנַײא .(ץרפ.ל.י ןגעװ) ! ןײז ךיא לעװ רעדגיצנָא רעײא ,
 -אזינאגרָא-לוש רעשיד" רעד ןופ ןבעגעגסיורא ,ץרפ ,ל.,י עבאגפיוא
 .1924 ,16 .רפא :עשראװ ,עגיל-רוטלוק .עיצ
 ,1 ילוי ,(7)30 'םונ :עשראװ ,רעקעװ-םנגוי ."װ ןײד םיוא גניז
6. 

 ן-גיא רויפ- =: הטןקט קוק יי" 1

 עשראװ ,גנוטײצסקלַאפ

 .1927 ,9 'װָאנ ,רוטלוק ןוא טם"קכעלטלעװ ראפ ףםאק ןיא
 .טיאטרבעה ןעמ טנרעל טנדָאל ענעוָאלעגּפָארא ײב ןוא םרעלעק ןיא
 .1928 ,12 ילוי
 ;ןעװטפלאסכַאנ עשיטאבעלאב סָאד טרידיװקיל
 .1928 ,20 'סְקָא ,שיד"ײ טדער
 .1928 ,20 'װָאנ ,ליפעג קילײה א
 .1928 ,20 'װַאנ .תוצראה םע ןוא שינרעטצניפ ןגעטק
 .רעטסינים-"סגנודליב רעד ןליופאב טציא טָאה יוזא !םורפ םרעװ
 .1928 ,4 'צעד
 .19284 ,26 'צעד .ןובשה םעד רימ ןכאט ךָאװ עלא
 .1929 ,1 'נאי .טפאשרעטעברא רעשיד" רעד ןשיװצ טעברא-רוטלוק
 .1529 ,19 'בעפ .ןעגנערב רימ סָאװ ןטורג יד
 .1929 ,26 ץרעמ .גנוקירדרעטנוא-רוטלוק
 -רעטומ !תומשנ יד ףיוא ןטײק יד טימ רעדינ !טעברא ףיוא טכער
 .1929 ,29 'ופא ,ךארּפש
 .1529 ,29 יאמ .ןעםאזקע ם"ב ןטסיטרא עשיד"
 .1920 ,28 'װָאנ .ךאז-וקיע ןא ןגעװ
 .1931 ,68 גנאי .ןרָאװעג ןטַאבראפ זיא סָאװ דליב סָאד
 .1954 ,25 'רפא ..םִי ןװפ םעילאפ יד "ב
 .1991 ,5 ינוי .ןרָאיטקא עשיד" ןופ ןעטאוקש רעטצעל רעד
 .1551 ,2 !טקַא .ןביולקפַא ןוא ןביולקּפא רימַאל
 .19951 ,14 'טְקַא ,םיעגושמ ןופ טאנעפ
 .1951 ,25 'װָאנ .עסטיּפ ע"נ א רעכיג סָאװ
 ,1552 ,26 'בעפ .טיםאניד םעד ןענעפַאװטנא
 .טבאניב 2 זיב ךךעלשיד"ײ , ןעװעג זיא רעסטאעט-יקפנימאק ןיא
 : ,.1532 ,18 ,יאמ
 29 יאמ .. עדנאב- רעד ןופ .ןפיהנאב; יה יב
 .1652 ,1 ינוי .ןיראצ יד ןוא ןיטוּפסאר
 : :1952 ,8 ינוי .רקיע רעד זיא םאװ
 .1922 ,19 ינוי . .טינַאמראהליפ , ןיא םירטפיוא ם'צראװש םירָאה
 .1952 ,6 ילוי .סענעצס עכעלנײיפ ײװצ
 .1932 ,18 ילוי .ןרעטאעט עשיד" ןָא עשראװ
 .19252 ,5 ?גיוא :.אשוריד לטב
 : ;1352 עק 'גיוא .רעניגיצ א
 גיוא .ענװָאק רָאג רשפא ןוא ?זיראּפ רשפא ?םעריא סָאנעוב ןיק

.1952 ,24 
 ,1555 .ןנ 'גאי .:םנגוי רעד ןופ (טנאפק
 .1935 ,15 .נאי .רעגײטשפנבעל םטײנ ןראפ ןגאלע ךיו
 .1928 ,18 'נאי .רעטאעט שיד" א ךיז טכאמ סע יוזא יװ
 .1998 ,8 'בעפ . רעטאעט-גנוי , ןופ םירטסיורא רעטשרפ
 ,15 'בעפ .ײנ סָאד ןופ ןבעל עטליּפשראפ סָאד ןבײהנָא ןעמ ןָאק וצ
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 .1988 ,9 ילוי .לגיטש םײב שוק א
 .19325 ,29 'װָאנ .רעטאעט- רנוש ןגעק המחלמ 2

 .1922 ,28 'צעד .זןיז םע טעװ - םוג ןײז טעװ'
 .1994 ,1 .גאי .רבה 2
 .1934 ,8 'בעפ .ןבעל טעבעבראפ רערָא עד נאש ןוא עביל, טלעג
 .1954,20 'רּפא .ןעלקירטש ףיוא םעקלאל-לפאצ רעדַא ,19 עקצאמָאלט
 .1954 ,25 ינוי ?ריא טליװ ךעלרעדניק סָאװ
 .1994 ,6 'װָאנ ,אװָאנאמראב םאדאמ טימ װעיק ןיא ןעװעג ןיב ךיא

 -ןסאמ רעשידײ רעד ראפ ףםאק ןופ טסײג רעד טלעפעג טָאה סע
 1559 ,10 יגיוא ..רוטלוק
 ךא .גיוא ,טוטיטסניא ןבעלטפאשנסיװ ןשידי ןופ ןובשחו ןיד
9 6. 
 גיוא .רַָאּפנעםאזוצדַאװײ" םעד ףיוא עטאבעד"לארענעג יד
 .1535 ,25 'גיוא .רעבײרש ןשיד" ןופ גאמ רעד
 .1358 ,25 .גיוא רָאפנעםאזוצדָאװײ ,ןופ גנוציז-סולש יד
 .1996 ,9 'טקָא .םינהוװוט עטײװ

 .ןטקאפ עקינײא ןופ ערעל יד :רוטלֹוק רעשידר" ןופ ןעמעלבַארּפ
 ,.1926 ,25 'טקא
 .דניז רעד ןופ עםאפ יד :רוטלוק רעשיד" רעד ןופ ןעמעלבַארּפ
 .19236 ,50 'טקָא
 .96 6 'הָאנ .עװיפנעפָאד רוטלוק :רוטלוק רעשיד" ןופ ןעמעלבַארּפ
 .1956 ,7 *װָאנ .(עמארד םקיװײל.ה) ן"רא ּפאש ןיא טיג
 .1956 ,16 'צעד .רַארוקָארּפ ן"א ןוא רעבײרש ײרד ,רעילפ-טפול ןײא
 'גיוא ?טקירעמא ןיא ףיורא גראב יצ ,ּפָארא גראב רוטלוק עשיד"
6. 

9 

, 

.1935 ,2 

 עשראװ ,טפירשנבכָאװ

 .(עיונעצער-רעטאעט) +רפוש ןזָאלב ץאיאּפ רעדנילב רעד לֵאְז יצ
 .1פ51 ,19 אב ;(ג16})? :טונ
 .1922 ,22 'אי ,(4)54 'םונ .(ןעגנוקרעםאב) קידנע"גײבראפ
 .3 ,26 יאמ ,0 'םונ .ןעלקניװ עסיאעּפָארײא ןיא שידי
 22 'םונ .(עּפָארײא-ברעמ ןיא שיד" ןגעה) גנוזײװנָא ןוא גנונרָאװ
 .1959,9 יגוי .(122)
 ,16 ינוי ,(123) 29 'םונ .ץגירַארּפ ןיא ןעגנולעטשרָאפ-רעטאעט
3. 

 עשראװ ,טלעװ-רעכיב

 ילוי ,4 'ב .(גרעבנירג יבצ ירוא ןגעװ) ?סָאװ וצ ,יוזא ביוא
68.. 
 .ם525 4 ץרעמ .8 'ב .םטקעװ טשיהק יד
 132 5 ,1 יאמ ,פ 'ב ,,אקשורטעיפ ןינע ןגעה
 1 .1929 .1 'טפעפ .84 'ב .גגאגרעטנוא סקעלאפ עלע :רענײװ רעײפ

 עשראװ ,טפירשננַאװ

 ,1951 ,0 'בעפ ,5 'םונ ,געט עקידנגער
 .1391 ,6 'רפא כוס םונ :.ןיז ילב ןפראש א טימ

 -ו"ר בקעי ןגעװ) םענעלאפעג א ןופ ,גנוביוהרעד ןגעװ עטכישעג א

 .1951,17 'רּפא ,(2)15'םונ.( ןעשעג םַע זיא יוזא , םרעדעפ
 .(דנאבראפ-ןטאר ןיא) ווטארעטיל רעד ןיא , .םזידנוב ןגעק ףטאק

 ...1 ,0 'רּפא ,(4)15 .םונ
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 ס שא ןאטאנ ןגעװ) יסעזנאװ ַָאקאפ - טכאנ ןײא ןנא ןצילב "װצ
 .1951 ,50 ירא ,(12/4 'םונ .עםםעג;װַאו 222
 .1931 ,8 יאמ ,(5)16 'םונ .יקסמואק לראק ןוא קפסעםאד רעװאכ
 -ָאּפָא ,י טימ סעוטש א) !רוטארעטיל רעשידײ רֶעֹד טימ סע טלאה יה
 .8 יאמ ,(5)16 'םונ .(ושֵאט
 ןעמעלבָארּפ- רוטארעטיל ןוא -רוטלוק עלשוטקא ןגעװ רעגינ ,ש

 .1931 ,22 יאמ ,ץ(8)9 'םונ ,(טסאג ןטימ םעומש א)
 ,12 ינוי ,(11)22 'םונ .װָאקאװטיל - ךאבענ ןרעטש רענעלאפעג א
81.. 
 ןגעװ טימוקסיד רעד וצ) זיא ןע יװ יוזא המא םעד ןגָאז רימָאל
 .1951,26 ינוי ,(15)24 'םונ.(רוטארעטיל רעשידײ רעד ןופ בצמ
 ,5 ילוי ,(14)25 'םונ ,דיראי-רעבײרש רעלאנַאיצאגרעטניא רעד
1,.,. 
 םונ ,רוטארעטיל רעשיוי רעד ןיא ג"ײטשפיוא
1 
 יר םנײטשנזָאר םײח ןגעװ) ןרערט ץנרעצליה ןוא ד"ר ענעריפאפ
 אה .1981 ,10 ילוי ,(19)26 'םונ .( עפַארטסאטאק
 םונ .( .לצמש רעד ףיוא גגנולמאז ןגעװ) ךיז יוזא
1. 6 
 -ירײ" , טימ ךיז טםעגואפ עיקצארעטי? ישטשַאמַאדאיװ ,(1 :ןציטָאג
 ,24 ילוי ,(17)28 'םונ .שוק א טימ השעמ א (2 :עיזעַאּפ רעש
 :195ש

 'גיוא ,(19)20 'םונ .(ןאד התםש ןופ) טכאנ רעד ןיא טי רט
 .ם957 7
 (240)51 'םונ ,רוטארעטיל ועשיד" רעד ןופ בצמ ןגעװ וטָאטאּפָא ,י
 .ןפ50 14 'גיוא
 ,(24)95 'םונ .טסגוק רעקידנפאש רעד ראפ עגארפ ירד טײטש יוזא
 : 9 - .1951 ,11 טּפעפ
 . ןטגאגראפ, ; .ארטאק ןיא הג|הח א, :בינא-לת ןופ ןסורג "װצ
 .1931 ,18 'טפעפ ,(25)36 'םונ
 .1951,29 'טּפעפ ,(26)27 'םונ .ךוב ןשידײ ןראפ לגנארעג ןיא
 .1951,25 'טפעפ ,(26)57 'םונ .װָאקאװטיל,ם ןופ יודיװ רעײנ רעד
 .ש ןגעװ) רוטארעפטיל עשיראטעלַארּפ יד ןעיוב טיײג ןָאדרַאג לאומש

 .1934 ,16 'טקַא ,(29)40 'םונ (דנאבראפ-ןטאר ,ןַאדרַאג
 עײדיא רעשלאפ א ןופ טרעטסײ"גאב טרעװ רעבײרש רעלופטנאלאט א ןעװ

 'טקַא ,(20)41 'םונ .6( ראזמטג רעדירּב . סעשטיװַאלאגטפ.ז ןגעװ)
 2 .195ע} 5
 'װָאנ ,(22)49 'םונ ,ןײטשּפַאה ,ד טעָאּפ ןשיטעװָאפ ןטימ אידג דח

1931,6. 
 ..(שהניק עשידַײ ְרָאָש םנאםנײטש לאימחרי ןגעװ) ליק ןוא רָאלק

 : .1931,6 'װָאנ ,(52)49 'םוג
 .1551,15 'װַאנ ,(259)45 'םונ .רידאנ השמ טימ לושכמ רטסואימ א
 'צעד ,(27)42 'םונ .(רעבײרש עשיטעװָאפ-שיד"ײ) עדרַאס ןיא ב"ר א
1, 19521. 
 עכיוה יד ףיוא ;תבס דובכל םעקנאב עטקאהעג ןוא ץימש ענעקורט
 ,ןײטשּפָאה .ד ,ןדליג.ח ,םינּפיק ,שיקראמ ץוּפ ןגיל רָאב ןופ ּפערט
 .1951,25 'צער ;(59)90 'םונ ,קישטנָארָאה .ש - ןוא לעינאד
 .1982 ,7 'גאי ,(2)52 'םונ .ןעםאזוצ ןטעַאּפ ריפ
 .1532 ,22 .נאי ;(4)54 'םװנ .קירנעיג"בכראפ
 קירעדינ ןענַײז רימ זא ,םיכסמ ןעניז רעגיִנ .ש ןוא ןרָאהנײא דוד
 .1982 ,59 'בעפ ,(8)58 'םונ ...ןלאפעג
 גנוריפפיוא-רטטאעט ןגעװ) הכולס רעסערַא , רעד ןיא עיצולָאװער
 .1952 ,11 ץרעמ ,(11)61 'םונ .(עמארד סקיװײל ,ה ןופ
 .1952 ,11 ץרעמ ,(11)61'םונ .רעמכיד .טטשטנעבעג-טָאג , יד
 'םוג .יקסװטשטניװ םירָאמ ןופ טיוט םוצ ;רעפֹׂשּפיוא ועטשרט רעד
 .1952 ,25 ץרעעמ 35
 .1952 ,8 'רפא ,(19)65 'םונ .ןעםאזוצ רעביוהנָא םכא
 יאמ ,5 'םונ .תםמא ןכעלרעניא ןײז וצ געװ ןפיוא קיװײל .ה

6, 1952. 
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 94 !נאי ,(6)155 'םונ .רָאװאלסינאטמ ןופ ןגעטִע יד ףיוא

 .1932 ,27 יאמ ,(22)72 'םונ .דלעפנזָאר הנוי טימ סעומש א
 ,1552 .10 ינוי ,(24)74 !םונ ,ש"ה= רעקראי-בוינ
 רור ןגעװ ןְטגנוקרעמאב .טיזיװקער רעלארטאעט = ןוא ןבעל
 ,24 יגוי ,(26)76 'םונ .ןגעװ ץטײװ ףיוא ןאמָאר םװָאטאנגיא
2.. : 
 ,22 ילוי ,(30)80 'םונ ?רע זיא טסאג םנעםעװ - יקםניפ רוד
62. 
 .ןרָאהנײא ,ד ןופ .רפפסנע, ןא ףיוא רעפטנע רעגעגנואװצעג א
 .1552 ,29 ילֹוי ,(51)61 'םונ
 .םמרעװרַאפ ןופ ןאהאק.,בא = טלוק-םעלָארּפ ; 'אקירְפ, , יארטפ,
 ,1952 ,4 'גיוא ,(22)82 'םונ
 .ןדײ" יד טָא ןליװ סָאװ רעדָא = םכאניב תונו ןוא גָאטײרפ קילָאםא
 .1952 ,9 'טפעפ ,(27)87 'םונ
 םונ .סטרפסקע ןגעװ ןוא םטרעװרַאּפ םעד רעטרעװ רָאְּפ א
 .1932 ,11 'טָאנ
 וצ ןעגנוקרעמאב לטגיב א ,ןטנאקאב א ןופ סעצילּפ יד רעטניה

 ,(42)52 'םונ ? ךאז-טאװירפ א קיטילַאפ , לקיטרא םעש טיװאר.ם 'ח
 .1922 ,11 'װָאנ
 ןאמָאר םעד םורא .ץװעש לקנאי ןוא טסידנוב רעד איליא
 ,(50)100(,1)101(,2)102 'םונ .ןיבאר,י ןופ רעדניק-רעטסעװש
 .1555 ,13 ,6 !נאי 1552 ,56 .צעד

6 ,)92(2 

 סרעגניז,י.י ןגעװ ,ןיםלע תיב ןפיוא הנבל רעד ןופ טנאװאב
 .1928 ,27 'נאי ,(103) 5 'םונ .בלאק עשַאי
 -ומָאק א) סעקסאמ ןוא ןעלצרַאװ ןגעװ ;לד"מ ןקידלושםוא ןגילוצ
 .1938 ,27 'נאי ,(10239 'םונ ,.(ךוב שיטסינ

9 

4. 
 ,14 'בעפ ,(8)159 'םונ ,קאבלוק .ם ןופ עמעָאּפ .דלֲאראה דל"שטמ
4. 
 .ןאהאק םָאהָאוװא ןופ ןרטנישזניא ,טּפעצער ןטיול טב"רש ןעמ ןעװ
 1954 ,21 ץרעפ .(162)ע5 !'םונ
 -טםָאק הלואג סקיװײ"ל.ה ןגעװ) םולח ןכעלדנעטוא ןוא קאה ןשיװצ
 ,פ,2 יאמ ,(25)172 ,(22)171 ,(21)170 ,(20)169 'םונ .(עיד
 ְו .1934 ,7
 םונ ,(ךאנאמלא ןשיד"ײ שיטעװָאפ ןגעװ) סםטכאגעשור טלטסטפ א

 .1954 ,28 ינוי ,(8)177
 .ןשקַאל ןויפאוגָאטַָאּפ טינ ןוא ףיט רעד ןיא ןבָאוג ףראד ןעמ
 .1554 ,5 ילוי ,(29)176 'טוג
 ,(30)179 'םונ .קילאיב,נ,ה ןופ טיוט םוצ .רעערבעה רעטצטל רעד
 1534 12 ילעי
 םיזיוק) דנאטשוצ ןקיטציא םוצ ףוס א ןועװ טנאסעג זומ םט
 .1934 ,20 'טפעפ ,(40)189 'םונ .(קראמ-רעכיב ןשיד"ײ ןפיוא
 .עפָארטסאטאק א רָאנ קראמ"רעניב ןפיוא סיויוק זיק טשי נ

 .1934 ,27 'טּפעפ ,(41)190 'מונ
 .(לײט רעטײװצ ,יאםאש לשרעה ,קישמבא,א ןגעװ) םוג זיא'ס
 ו .1934 ,6 'צעד ,(46)195 'םונ
 'מונ .(ד" םיליחת ןגפװ) םיליהה ןגָאז טלָאװטג טָאה שא ןעװ
 .1995 ,5 'נאי ,(8)197
 .1935 ,28 ץרעמ ,(8)202 'םונ ,(ושַאטאּפָא .י ןגעװ) !רעכעה ךָאנ
 .1555 ,6 ינוי ,(8)209 'םונ .ײליבוי םיקסװָאלטישז

6 
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 עטראװ ,גנוטײצסקלאפ

 .1522 ,17 ץרעמ .טײג םע סָאװ ןגעװ
 .1922 ,6 'טקָא .שימ-רעכיב ןופ
 .1922 ,4 .הָאנ ,סעירעגארט-סםָארגַאּפ
 .1930 ,18,17,16,15,14 'טפעפ .הומולה ןופ לביטש ןיא
 'טטעס .ענװָאק ןיא ןוא קרַָאי-ויג ןיא תואיבנ טגָאז קילאיב,ג.ח
9, 1580, 
 ,1981 ,הרוה החמש ןוא קילאיב
 .1582 ,25 'םפעס .ביוהנָא רעשירארעטיל םקאװטיל .א
 .1952 ,50 'טפעס .עיֹועַאּפ ןוא ץנארפעלָאפ
 .1958 ,0 'נאי .המואה רש רעד ,םטָאּפ רעלאנַאיצאג רעד
 .1555 ,22 .צפד .םקיװעװ םולש ,וטיראטאט לּפָאט ,יםײט לטָאמ
 .1955 ,25 'רפא .ןטשעג ַאי ןענײז רעדנואװ ןאװ םיא טכוז
 .1526 ,24 'רּפא .ןיזײר םהרבא
 .1956 ,15 יאמ ,גראװזירק ןוא עקװעלירפאק ,קסנאצבאק
 .1956 ,29 יאמ .ןג"װצ יד ןיא לגיופ ןײק םשינ
 1556 5 ינוי :רעטּכיה- רעטעברא ןא

, 

 .1938 ,18 .װַאנ .ןיסעיל םהרבא ןגעװ

 עשראװ ,םײצ רעזנוא

 .1522 'טקַא ,1 'םונ .ןבעל ןײמ ןופ רעטעלב םנאהאק.בא

 = ןץט דעי עיר (ב) / א

 עש ראו , גנוסײצסקלָאפ

 .1921 ,21 ץרעמ .רענעפ
 .1922 ,12 'רפא ,הלילה יצחב יהיו
 .1922 ,28 'רפא .רניצא טכאנ ןוא לימש זיא םע
 .1922 ,18 'גיוא .טיורב ןצראװש םיב
 .1922 ,11 ,8 'טפעס .ןטגיװ עטיור
 1525 .25וץרעפ .:/העמ
 ן2 'טקָא :24,14,12 'טּפעפ .רעטסעװש א וצ װירב
 .1924 ,18 'רפא .ןעניגאב ןופ ןשריה יד יװ
 .1926 ,50 'רּפא .גנאג ןטיס
 .1927 ,15 .רפא ,ןפיש ערעזנוא
 .1928 ,30 'רפא .ןגער א םימ ןוז א
 .1929 ,29 'רפא .ןרעיפ
 .1931 ,1 'וּפא .אינע אםהל אהכ טיורב טםערָא סָאד
 .1952 ,6 יאמ ,ראוטָארט ןפיוא ןעײג סָאװ טקיטײז יד
 -טיוא רעניװ) רענטפ ןופ ןרעמטאלפ ןוא תוילה ןופ ןּפירקּפ סָאד

 .1934 ,18 'בעפ ,(דנאטש
 .ףרָאדסירָאלּפ ןופ קלאפ רעטיור רעד ןוא ןיװ ןופ לקילראק סָאד
 .1554 .23 'בטפ
 .1955 ,50 'רפא .,דנאל ןיא יא

.35 
. 

 עשראװ ,רעקעװ-טנגוי

 .1924 ,1 יאמ ,(4)12 'םונ ,ןַאּפ יד רעכעה
 .1924 ,12 'טפעס ,(6)14 'םונ ,טנגוי רעד ןופ שדוח רער
 .1925 ,10 'גאי .רָאי ןופ ץענערג רעד ףיוא





 רעכי ב

 .1926 ,עגי ל-רוםלוק , עגאלפיוא עטשרע ,1 'ב .ןטסידנוב . טאפ בקעי
 'זז 126 ,8 ,םלעװ יד ,עגאלפיוא עטײװצ

6 

 עי ,174 ,1929 ,םלעװ יד ,(ןטסידנוב 'ב רעטײװצ) םשה שטוריק ףיוא ==
 'זז 9 ,1955 :עשראװ ,טלעװ יד .ןטניגאב ןופ ןגעװ יד ףיוַא ---ב

 } רושַארַב

 'זז 48 ,1927 ,םלעװ יד .טרעקעל שריה . בקעי טאּפ
 פשירקז עינ .(שטיװָאלאבי ם ,ב אש ןרָאװטג יורג םכאנ רעביא שא

 'זז 14 ,1929 :ענליװ ,לושקלָאפ

 } עלקיטרא

 עשראװ ,גנוטײצסקלָאפ

 .1922 ,27 'נאי .גנולםאזראפ-רעטעברא ןא ףיוא ,רענליװ ,י
 .1922 ,25 'גיוא ,םיעבהל וצ ףיוא םיאנוש , טאפ בקעי
 .1922 ,11 'טפעס .ןרערט ןופ ןוא טולב ןופ העובש א .  יװאי
 .1522 ,7 'הַאנ .ךעלדקיב-לאק 4 עשאי

 .1522 , 1514 'הָאנ (םײמ םוצ ןלאװ) טכאלש ןבכָאנ )
 .1523 ,12 'טקָא .טיוט ןוא ןבעל ףיוא :רעטסעװש א וצ װירב , טאפ בקעי
 ןופ רבק םטנעטָאשראפ ם"ײב) ןעגגיז ןע8 לָאז ןבראטש ןלעװ רימ זא , = = =

 .1924 ,7 ץרעמ .,(לאטנטוָאר-ןאמנא.פ
 ןיא ריז ןקיליטאב ראפ לקיטרא-ע עיסוקסיד)...םֶגי ל יורטש א .רענליװ =

 .1924 ,27 ץרעמ .(ןלאװ-הליהק
 ילוי .ןסטירעגּפָארא טאר-הליהק רעװעשראוו ןופ גנוציז טטשרע יד /.ם.יז

8, 1924. 
 .(הליהק ועװטשראװ ןופ גנוציז עטשרע) ןרעטַאלב ןצאלּפ םע ןעװ . טאּפ בקעי

 21924 1  יקוי
 .ןטעוליס ,ועדליב ,םעטכישעג ,ןטסידנוב - טסיפארגעלעמ ךורב = . == =

 0929 ,20 בעפ

 .19259 ,6 אי ;20 'בעפ .עטפאהועוב = רימָאטרײנ עשפוז , == =
 .1925 ,17,1447 2 'רכא ,27 ץרעמ  .ןטסטהונוװב = למיג רעצנוא ===
 .5 = 22 5 יאמ .ןטסידנוב = רשוי זיא ואװ עטַאג ה===

 :0926 ,ן2} 'בעפ .ןטסירנאב - ןײגּמַא טיג ליטש םע לָאז
 ר 12 ץרעמ .ןטסידנוב - רעקיוה עלעשרעה

 .1926 ,4 'רפא .(רענאמ נשאםאק ןםלק ןגעװ) ןרַאי-רעדניק סנבקק} -"-ב
 ' .1926 0 * פא .(יאמ רועטשרע) גנאג ןטימ , אז
 :1926 .5 22 .(טטיװעלאכימ שײניב 'ה םעד) סָאװ ןטרָאד סײװ ךיא 4, א
 .(ג נוטײצפ 15 ק יד ןבעגסיורא ןגעװ) רפדניק עלא וצ װי רב א . / טמא

 .1926 ,2 'װָאנ

 .1927 ,4 'נאי .םעברא-לוש רעד ןיא שטיװעלאכימ 'חה . טאפ בקעי
 .1927 ,19 'רּפא ,(טײצרָאי ןטשרע םוצ ) רעכאמנשאמאק ןמלק , טא

 ,20 יאמ .(ןלאװ טאר-טָאטש) ךטלהפופ ןוא רעדניק ןופ ליומ ןופ .רענליװ .י

.7 
 -אגעלמוא ועשידנוב רעטשרע) דרע רעד רעטנוא ןופ טרָאװ ע"רפ סָאד ..טאּפ בקעי

 ,1527 ,21 15 16,14,12 .גיוא .(לאנרושפ רפל
 עיסימָאק-טעשזדוב ײב ערער) ל יפט-קזוח} רעד וצ ןעמעג לָאז ףוס א , /.ט."ק

 .1927 ,ך1 'טּפעפ .(הליהק ןופ
 .1927 ,5,4,2 'טקָא .ןטסידנוב - ןײגסיוא טעװ עדלָאג .. םאּפ בקעי
 : .1927 ךבל 'טקאו:ןביוהנַא 2 צב
 ,26 'טְקַא .(טאפ בקעי ןופ עדער) טאר-הליהק ןיא עטאבעד-גנודליב = , 7 /

7. 
 .(םאר-הליהק ןיא עדער) חוכיװ םעד ךיא םיס םריפ ןבעל םָאד . טָאפ בקעי

 .1927 ,5 'װַאנ
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 .גנולמאזראפ א ףיוא טליצרעד טָאה ועטעברא רעטושּפ א םַאװ
 .1928 ,16 .בטפ
 20 ינוי ..ֿפנ ל שרית , ןופ רעגערט-רעפאװ רעד זיא םגעםטװ
8. ׂ ּ 
 ,לוש רטשיד"ײ ועד ןופ רעציורָאפ רעטשרע רעד שטיהעלאכימ שיניב
 .1928 ,2 'וָאנ
 .1329 ,7 ילוי ,.םאר-הליהק ןופ גנוציז רעטצעל ועד ןופ םענעצס
 2 'טּפעס ,(עניטסעלאּפ ןיא ןשינעעשעג ןוא דנוב )) םידגוב רימ
8395. 
 (סּפּפ ןוא דנוב ןופ גניטימ רעםאזנײמעג ) גניטימ ןטצעל ןפיוא
 : .1929 ,28 'םקָא
 .1929 ,5 'װָאנ .(שטיװעלאכימ,ב) ביֹוהֹנַא ןיז
 .1529 8 'צעד .ץניװַארּפ ןופ םירבה יז
 .(עקירעמא ןופ װירב עזײר,דנוב םוצ) ַאטנַארַאט ןיא טפאשקנעב
 .1930 ,1 ינוי
 .1930 ,1 'גיוא .טינאפמאק-לוש רענאקירעמא רעד ןיא ןטסידנוב
 .1950 ,6 !טקַא .(עקירעמא ןופ טירב-עז"ר) םפ,/ רעשידנוב
 2 .1951 ,16 ץרעמ .ןלאװ ברע
 רעט9 ץרעמ .רבאיטקַא, ןופ לאפנָא) תושּפט יצ טײקיטנערטרעדינ
 .1951 ,17 ץרֶעמ .(עירָאטאנאס-םעדעמ ןוא דנוב ןגעק 1
 .1951 ,2 'םקָא .(עיצקא-עסערּפ רעד וצ ) רעטרעװ ָאד ןענײז םע
 'טקַא .דנאבראפ-ןםאר ןיא דנוב ןופ .עיצאזילאעדיא , רעד םורא
8, 1931. 
 ,12 'טקָא .(עיצקא-עסערּפ) טקורעגסיווא ךיז טָאה םָאװ טָאטש יד
91. 
 םעד ןריזילאעדיא ערעדנא ןוא לזײמ ,תחָאלאװאּפאש ,רהסא ,םעפאר
 :1992 .14 'נאי ;קנוב
 .1952 ,4 ץרעמ .(דנאבראפ-ןטאר,ןיװעל םולש ) יריקאראב
 ,25 ןרעמ ,(דנאבראפ-ןטאר ,ןיװעל םולש) ןינע ןקיבלעז ןגעװ
002 
 .1952 .15 .רפא ,טוג זיא שטנעמ רעד
 .1982,6 ינוי .(גנורעײפ-ףיקס ) טלאטשעג םטרעקעל ןופ טניל סָאד
 .1952 ,1ב1 ינוי .(ילפגעםאזוצ טפנוקוצ} טנובירט ןופ קילב א
 :1922 ,ע7 ינוי .(ףימפ ןגעװ) רעדניק "רה ןגעװ ןטבכישעג י"רה
 .1982 ,8 ילוי .(רעגאל-ףיקפ) ןוז טימ לופ יוזא ןענַײז געט יד
 .1982 ,12 ילוי .רעגאל-רטדניק ןשיטסילאיצַאס ןופ םורג א
 .1952 ,28 'טפ9עמ ,ביוהנָא רעשירארעטיל םקאװטיל.א
 ,28 'טְקָא .(גנוטײצפקלַאפ יד ןנאבראפ ןגעװ) געט עמוטש יד ןיא
2.. 
 .1922 ,2 'צער .ץניװָארּפ רעד ןיא לטעטש א - קצניק
 .1598 ,16 'צעד .(דנוב רָאי 29) רעגאל ןשידנוב ןיא
 ,19 'נאי .(רעגאל-ףיקס ) רעגײטשסנבעל םט"נ ןראפ ןגָאלש ךיז
6. 
 ןופ װירב-עזיר) רבק סקראמ לראק ףיוא דנוב ןופ ןזיור עטיור
 .1858 .17 ץרעמ .(ןאקנאל
 .1928 ,6 'צעד .(גניטימ-לאװ) עקַארק
 .1954 ,5 יאמ ,ןרוּפש םנײטשנטכיל ףיוא
 .1984 ,29 יאמ .טולאב ףיוא גניטימ רעד
 :1954 ,20 !טּפעפ .גירק רעקירַאי קיפײרר ןוא ןביז רעד
 ,24,22,ץרעמ .(ןעניגאב ןופ ןגעװ יד ףיוא) טנאנ רענעי ןיא
58. 
 .1988 ,50 'רפא .דנאל ןיא יאמ
 .1996 ,2 יאמ .גוצ-יאמ ןופ רעדליב
 .1936 ,28 יאמ .םביוא ערעדנא רַאג
 .1926 ,29 'טּפעס ,טרעביפ שודָאל
 .1926 ,29 'טפעס ,גָאט-לאװ ןיא עודָאל
 30 'טּפעס ,שורָאל ןיא גָאט-?אװ ןופ ןעגנומיטש ןוא רעדליב
6. 
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 טאּפ בקעיו

 טאּפ בקעי

 ןגעװ יקסװָאלטישז .רד ןוא לצרעה .רד ןשיװצ ךערּפשעג רעד
 .1936 ,28 :טְקָא ,דנוב ,לידבהל,ןוא עװעלּפ ועטסינימ
 .1956 ,29 'םקַא .ןפגנוטײצ עשידד יד ןיִא הנוב
 .1957 ,15 'גיוא .דנוב ןטָ;ט ןעניז ןימ
 .1957 ,27 'גיוא ,עשראװ ןיק טסאג א ןרָאפעגסיורא זיא םע
 .ןטאטש עטקינײאראפ יד ןופ טואמ רעטײװ רעד ןיא ןטסידנוב
 .19857 ,28 'גיוא
 -40 םעד ןרעײפ ךיז טײרג טפאשרטטעברא עשיד" רענאקירעמא יד
 .1987 ,15 'טקַא .רנוב ןופ לבוי ןקיוַאי
 .1958 ,17 'גיוא .ָאגאקיש ןיא גָאט ועשירנוב א :רוציקב
 .1958 ,26 'גיוא .טקירעםא ןיא דנ"רפ ןוא םירבח וצ
 -םקלָאפ ץרפ.ל,י ןופ גנורעײפ יד :ןעשעג ַאי ןענײז רעדנואװ
 .ןכ2פ ,24 'םקש .ןילכול ןיא זיוה
 .1958 ,4 .װָאנ .ןקעדאלװ טימ ןשינטגעגאב
 .1958 ,2 'צער ,ןעגנורעטסײגאב ןופ לאװק רעד טסײה יװ
 5 'נאי .קרָאי-וינ ןיא ןעגנולקעגּפָא ןבָאה שֹודָאל ןוא עשראװ
9. 

. 

 טשראװ ,רעקעװ-םנגוד

 ,1 'םונ .1925 ,1 'בעפ .(ןטסידנוב ) ןַאפ יר טכאובעג
 :1524,2 .נאי .(1)9 'מונ .(ןטסײדנװב) טָאק ןרעביא קאז א םימ
 1924 ,19 ילוי .(56)150 םונ) .(ןטסאהמנוב) ךעקמק ק "ווצ

 סעיצאקילבוּפ טרעדנא

 :טשראװ .(טבאגםיוא עקילַאמנײא) ןכאילש טטיור :ןקעלפ עסײװ
 .1921 ,13 ץרעמ

 ןיק גע | ה א םעאגס הוט קעש א

 עשראװ ,גנוטײצסקלַאּפ

 .1922 15 ינעוי .שינעמטסרעג ןגעװ
 5 'טּפעס .ןליורג רעדנעלסור ןופ ןטכישעג
 :1922 ,159 'צעה .היחל רעה טימ
 .1923 ,25 יאמ .קראמ רעשטָאמס ,..ןוא רעגײז טנעדלַאג ,סעיצקא
 :19525 ,5 ילוי .דיראי ב"ח ןװא הלאג ןופ
 :0923 ,6 יקוי .שעק .ב.ןילרעב ...גיצכאר) .:עשראו ..אקאל
 21922 ,עֿפ יקלו*י .טינ ןטנאק םאװ יד
 :19225 005 יגי וא האי ןיה
 .1925 ,851 'גיוִא . יביט , ןעט טצנאט ַאד
 1925 .16 'נַאי .רעבטעװַאנ
 חָאנ ,טבאנ רעבלאה רעד ןיא ןעוט ײז םָאװ :ןבעל ןופ רעקיטש
00 1925: 
 .1924 ,12 'טּפעפ ,ןרָאטסינימ 3
 91 'טקַא .םיחלג ןוא ןלארענעג ,ןרָאטכינימ
 .1926 ,1 'נאי ,השעמ א לָאמא ןעװעג
 .1926 ,7 יא8 .קיאור ןענ"ז רימ .גינפק) רעה
 .1926 ,4 ינוי .הוקכלס ךָאנ
 .1926 ,18 ינוי .ּפָארא ןוא ףיורא
 .1926 ,6 'גיוא .גנונעפאה יד ןוא ןיול רעד ,םולב םאצ
 .1926 ,5 'טּפעפ .טנעדיזערּפ ם"ב רָארוקָארּפ רעד
 .19526 ,12 'װָאנ ,איראמ ןיגינעק יד
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 .19580 ,13 'טפעס .עידעגארט עקיםאלפ ןוא ערטטסניפ א
 -לצנײא ןיא ןוא רעטסנעפ ענעכעלב רעטנוא ןטאטוּפעג .װעג יד
 .1980 ,14 'טפעפס ,ןרעםאק
 .1920 2 'טּפ עס ;עקירעמא ןיא ד" א
 'טּפעס ,םי ןצראװש ןזיב ןשיטלאב ןופ המחלמ א ןכאמ ןטײג ןד"
59, 1950. 
 .1951 ,16 !גאי .זאג טימ ןעפאד
 1933 ,28 'נאי .לגיופ 131 ןוא ףלעװ ירד
 6 'בעפ .עגנָאלד רעגענ רעד ןוא רעבעװ ועד ראםוא דעטכאמ
 .19351 ,15 'בעפ .ָאװארב טשטאּפעג טָאה םָאװ ד" רעד
 .1951 ,6 ץןרעמ ,סָאריּפאּפ א ןופ ךיור
 .1951 ,10 'רפא .הורוש יד ןשיװצ
 .1951 ,28 ינֹוי .רעדראילימ םיוא ןרָאװעג זיא רעלטפקאר ןאשזד
 .1951 ,17 ילוי .סקאװ א ,ךקא סעב ךיא .םליפש
 .1951 ,51 ילוי .טסוגיוא רעקיטולּב
 .1951 ,4 'טּפעפ .ץנערָאלּפ ןרידראבמָאב ןענאלּפָארע רעטנזיוט
 .1951 ,11 'טּפעס .לםיה ןטעביו ןופ עפאק-רַאּפש יד
 . 1951 6 'טּפעס ,װָאקרַאזא ןוא ץעיװַאנסַאס
 .1951 ,8 'טפעמ .רעבמעטּפעפ ןטנצפופ ןופ םליפ
 .1921 ,6 'םקָא .גָאט ןופ םליפ
 83 'טקָא ,ןויקנאב קיסײרד ןוא ףניפ ןופ גנולמאזראפ א ףיוא
1. 
 .19351 ,80 'טקָא .םעקסאם-זאג ןוא ךעלדײמ-לוע
 .1951 59 'װָאנ .םנקעטש ענעמוג ןשיװצ

 .1 00 'װָאנ ײקרעט ןגעװ

 .1951 ,4 'צעד .ףנעג ןצ ליּפשרָאפ א
 .1951 ,45 ,1 'צעד .ךָאװ רעד ןופ ןארקע ןפיוא
 :1952 ;ש .נאי .ןבעל ןופ ןארקע ןפיוא
 .1952 ,22 'גאי ,רלָאג
 1922 ,285 'נאי .הארג קיצרעפ םימ
 .1952 ,5 'בפפ .טגיועג ןבָאה ןטאנגאמ יד
 .1352 ,ש 'בעפ .ןליװ ןראטסי גיס ץקא
 .1952 ,12 .בעפ .ןבאז עטוטּפ
 . 1958 ,5 'בעפ .ןרענָאילימ
 2 ,59 'בטפ ,עיצאקָאװָארּפ טשידי" א

 2 .2 ,26/ 'בעּפ .טימאניד םעד ןעגפַאװטנא
 . עיסנעטראה , עטוה-זַָאלג רעטבאמראפ רעד ןיא הטל תעמ ןצכעז
 .1952 ,20 ץרעמ
 .דאראפ ועסיווג א ןעװעג זיא ראזעצ םוילוי ןופ םורָאּפ ןפיוא
 .1982 ,26 'רּפא
 .1952 ,8 יאמ .ןעםעטָא וצ טפו?ל יװ
 .1952,10 יאמ .ןגער סקאלש ןרעטנוא ןעגנוצירפשנ"א-ןקַאּפ ןגעק
 .1952 ,20 יאמ .רטמיזעב טקידרעײפ
 .1952 ,27 יאמ .טלעװ רעד ףיוא טגָאװערט
 .1952 ,5 ינוי .ערע רעשיטסישאפ ןופ רָאי א ,עילאטיא
 1952 ,5 ינוי .ןסישטיוא ןאילײפ ןעצ
 .1952 ,24 ינוי .רעכאמרעגײז א ןופ ןעזעג טלפװ יד
 :1932 ( עס ילוי "ןיז טשינ יצ ןײז , רעדָא .ץאלאפ הטס ירד ,
 1552 ,24 ינוי .םיוט ועד טראװ םע ואװ ,טנורגּפָא ם"ב דניק א
 ,ע2 'גיוא .לדיפ ןפיוא טליּפש ןוא זיוה ןסײװ ןיא טציז ָארעג

2. 
 'גיוא .רעדניק עװיאנ - ןוא םקופ רעוטיכ א ,םיורב לקיטש א
6, 1922. 
 .1952 ,29 !גיוא .עפאד יד היא טנַאק יצ
 .1952 ,9 'טכעס .םלָעַה רעד רעביא דוס א םוא טײג םע
 .1952 ,0 'טּפעס ,גנובעלפיוא ןָא טמוק סע
 ;1932 ,26 'םקא .הקיב ם 'ד רָאפ טנערבראפ ןעמ טָאה טיָארטעד ןיא
 .1982 ,ך1 'צעד .יטזדישז ,יש:דישז ,ישזדישז
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 .1932 ,29 'צעד .דוַאְל ןופ םויה רדפ רעד רעדָא םיסינה לע, ילימ
 ,1952 )2 ינאי ;בװט-םוי הובכק' ! ==
 .1922 024 .נאי .םוינאגילוכ-אטיוא --==
 .1953 ,5 'בעפ .הטיהש עליטש א , טאפ בקעי
 .1958 ,21 'בעפ .57 עשנעג:ןופ .טסירָארעפ , יד יב , שאק
 21 יאמ ,םזינויצ םיקפװָאטד ןוא ישזדישז , !רעלטיה ל"ה ,, . יליװ

3.. 
 .1953 ,16 ינוי .ןרָאטסינימ קיצכעז ןוא ריפ םרעדנוה ריפ , אפ בקעי
 .1958 ,15 'פעפ .םעטא-עטנאד ןוא עטאדנעשטאפ ,, -ח--
 .1958 ,29 'טּפעפ .לגיופ רעיולב רעד 4, אה -
 .1958 ,11 'טקָא .רעקלעפ "װצ עקאט , =-- =
 .1935 ,20 'טקָא .ןגײטש ןוא ןלאפ םעיצקא , == =
 1955 ,27 'טקא :רעילפ "עצ + שאק
 1955 ,;17 'האנ 2500 ןװפ ע ?  טאל
 21955 1 'צעד .:טראפשודירבכ / א --
 ;1925 ,12/ .גאי .;דנאל ןטריפוקא ןיא = =
 .1924 ,2 'בעפ ;טײצרַאי === =

 ,8 'בעפ .רענעפ ןופ ןרעטאלפ ןוא הוילת ןופ ןטּפירקפ סָאד 4, = =
4,', 

 .ףרָאדסירָאלּפ ןופ קלאפ רעטיור רעד ןוא ןיװ ןופ לקילראק סָאד 4, טא
 .1954 ,29 'בעפ

 .1934,2 ץרעם .ןעלבײמש ןרפהפיוא טעװ גרובמעהראטש טשריפ ןעװ 4, =---
 .1954 ,5 ץרעט .הליפתה א טימ ןוא ןטעקאנ ןפיוא ןסײמש א

 .1954 ,25 ץרעמ .גָאֿפ ןעיורג א ןיא ןשינטעשעג ירד 1,
 .1924 ,15 'רעא .םעצניקפולעשט יד .,.

 .1994 ,7 'רפא ,טולב טלטגירק א טימ יקםװעלארג ןאי : === =
 .1954 ,4 יאמ .לשטנעמ קידנעבענ םָאד ןוא ועלדניװש רֶטֹר
 .1994 ,15 יאמ ,.רטרירב ןוא ןעײקאל ,ישזדיעז

, 

 .1954 ,18 ינוי .ידוד הבל ה---
 1984 ,29 ינוי .ןגעקסנא טפיול גוצ רעה } טא
 .1954 ,19 ילוי .ןסלעבעג טרטהטג בָאה ךיא 4, שא
 .1954 ,20 ילוי .ָאקסיצנארפ-ןאס םענײשרעדנואװ ןיא ,  ---ב
 01954 .ע7 יגיוא .ןפמ/קמוא ם"לרעע ===
 .1954 ,8 'טפעפ/ .טיצ רעװנוא ןיא 4 ---ב
 1954 ,25 .חָאנ ..םולב ןװא עכיל ,טקעװ "--ב
 :ך" רקנארפ ןופ ןבורגנליוק יד ןופ טנעּבירטעגסיורא טימ 4 טא

 .1954 ,80 'װָאנ 1
 ;:1954 ;3 'צער !ןציטאע יליװ

9 

 ,11,4 'נאי ;19254,28,21,14 'צעד .ךָאװ רעד ןופ ףיול ןיא טאפ בקעי
 ,10)17 יאמ ;12,5 *רטא :29 15,6,1 ץרעמ ;15;,924 .בטפ8;0
 :1925) םמו 'טקַא 216 'גיוא 226 1902 5 ילוי ;ע6044 ינו7 2
 .גיוא 224 על 1005 ילוי :95 "נוי :29/6 יאמו .ןל 1202 ירפא
 .1956 ,26 'צעד :15 'װַאנ ;7 'טקַא 7

 .1955 ,17 'בעפ .יבישאשאנ) . יליט
 .1955 ,6 ץרעמ ,ןרעלטיח ןוא ןסלפעבעג טרטהטג בָאה ךיא , םטאּפ בקעי
 1955 ,17 'רפא .ןגפהרפ ךיד טםעװ ןהז ןיד בצװא ==-=
 .1995 ,27 יאמ .ןבאל טינ רָאט ןעמ , יליצ
 .1958 ,9 'טקַא .רעקיפס רעד ןוא עשטוד רעד ,גיגעק רעד 4, יי
 .1956 ,16 יאמ .רעװעג טימ ךעלטפעק . הי = =

 .1996 ,91 ילוי ,טינאּפש ןופ רעביפ רעד . טאפ בקעי
 :עפלפ (14 יעיוא :ע"ײנאפש ןַײק ןַײע }4 ---
 ,16 .טקָא .רעטעברא ןײא ןוא ןטימטסיטנא םקעז טימ העש רַאַּפ א --רב

6. 
 .1956 ,11 'װַאנ .ןליפעג ענעלטסיוק עזעיז = . יליװ
 .1936 ,4 'צעד .עיצקעל טטינאּפש ,. טאפ בקעי
 א ןופ טנאה יד טשוקטג טָאה סָאװ לגנײ שיד"ײ" א ןגפװ טטכישטג א , הי

 .19237 ,8 'נאי .עינאפ רעשיליוּפ
1 

 !1957 ,15 'נאי .ךאװ רעד ץװפ ףיול ןיא א
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 .1356 ,7 'םפעפ .הולופ - יליװ
 .1938 ,12 .טפעפ .ביורד ןקיצומש םימ עקטאי א . טי

 .1928 ,50 'טּפעס ,טיצסיבעלּפ א ףיוא םיכפמ ןיב ךיא . טאפ בקעי
 .1938 ,4 .טקָא .ןבירשעג טלָאװ ךיא סָאװ ןגעװ , =
 .1958 ,7 :טִקֶא .ןענָאסאמ ײװצ ןטזעג בַאה ךיא , --ד
 .1528 ,9 קא ..ם"צ רעסיווג רעה ןופ ןסכישעג טנילק } --ח-
 1958 010 :טקַא .קידלוש ןעניז ריס ההח =
 .1928 ,14 'טקָא .טעקאנ- רעטומ ןעײטש ײז ,  הח-=
 .1358 ,16/ןסקַא .טרטראןילרעב , --==
 .1938 ,50 'םֶקָא 2 ?םיוא סע ריא טלאק יט = --+=
 .1968 ,11 !װַאנ .ןעגנוטײצ ןופ גראב ןיא ---=
 .15258 ,28 !.װָאנ ,דנאלשטַײד ףיוא תונמהה טָאה דַײ א ----

 ןופ טקישעג 1928-1921 ןרָאי יד ןיא טָאה טאפ בקעי עכלעװ ןצנטדנַאּפסטרַאק
 ןיא ןעמונעג נײרא םינ ןרעװ (סטרעװרַאפ ןוא ט"ה"רפ) קרַאי-וינ ןײק טשראװ
 -ָאילביב ועטײװצ א ןיא ןרטװ ןסָאלשעג נײא ןלטװ "ז .עיפאוגָאילביב רער טָא
 טקורדעטג ןטפירש ם'טאפ בקעי ןרירטסיגער טעװ סָאװ עבאגפיוא רעשיפארג
 .עקירעםא ןיא

 2 אר איט קץ ראג פ טז ןוצא?םע ןוייא ןק ןשיזצ יה

 ןטלקיטרא

 עשראװ ,גנוטײצפקלַאפ

 ילוי .ןסירעגּפַארא טאר-הליהק רעװעשראװ ןופ גנוציז עטשרע יד. . /,פ.י/
4 .1924 ,8 

 .1924 ,9 ילוי , טנעמםָאמ , ןופ םכח-דנאל רעד , טאפ בקעי
 .1924 ,11 ילוי .ןרעטַָאלב ןצאלּפ םע ןעװ 4, הי ==
 .1929 ,5 ץרעמ .טײג יהרזם,,אש-אש .רענליװ =
 .1925 ,51 ץרעמ ,םיפוצה רה ןפיוא דאראקסאמ רעד 4, שטאק -
 .1925 ,22,21,20 ילוי .טפאי ןײק ףיש ןטיט .. טאפ בק
 .1920 ,4 'גיוא ;31,28,24 ילוי .סעינאלַאק עשינאראב יד רעביא י-ה
 ,40 6,2 'גיוא .עובלג גראב םטק רעטנוא = תוצובק יד רעביא שא

9 . 
 .1929 ,7 "גיוא .רעבאהא יד ןגָאו םאװ 2 ==- =
 :1929 ,11 י'גיוא .ןןילעה ליקג ןיא = הוצובק יה רעביא 7
 .1525 ,14 'גיוא .ּביבא לפ-= דיראי א לםיה ןפיוא 4 ---ב
 .1929 ,21 'גיוא .הואיצמ טּפאכ ןעמ ןװא הרע טפיוק ןעמ 3 === =
 :1925 ,29 'גיוא .היגגה - טעניטסעלאפ העבלא 4 הי =
 :28 'גיוא .עניטסעלאּפ ןיא טטברא ןעמוקאב רעטעברא ןענָאק יצ =, -=-פ

 : .1925 ,1 'טּפטס
 ןיא ם"ײה עשיד" , יד םיוא םעז סע יוזא יװ - ןרעמאלק עטסוּפ יד , שקל

 .1929 ,4 'טּפעפ .לארשי ץרא
 .1929 ,11 'טפעפ .םידיסה רענַאלבאי יד יב טא
 'טּפעס .םיפוצה רה ןפיוא טטטיםרעװינוא ןיא - הרנפ- תרנכ-הכלפ , 7

8 19259. 
 .1945 ,25 'טּפעס ,ןםאמ ץשיד"ײ ירד רעדָא טבש עשיד" א , א
 .1928 ,2 'טקַא .ןציטָאנ רעניטסעלאפ ענײמ ןופ - םלפװ ענעי 4, -=+ב
 .1929 ,16 'טקָא .םטקרעשטשאי טימ טבאל ןעמ 4, =---=
 .1925 199 טאג .עמירד יד רעדַא - הילפ טסהעפ יד; יװאי
 .1925 ,18 'צעד .דיראי ןופ קירוצ .-. טאפ בקעי
 .1926 ,12 'רפא לארשי-ץרא ןופ ןסורע .עוב
 .1926 ,18 יאמ .רַאסטּפַארּפ רעד ןוא ןָאעל ןאּפ ,טשוז 'ר . טאפ בקעי
 .1926 ,9 ינוי .ןעמונעג עמאס יד טָאה טטאמ רעד .רענליװ ,י
 .1926 ,9 ילוי , ם"ה רעלאנטיצאנ , ןיא הורצ 4 יװאי
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 .רענליװ .י

 : /.פ.י/

 . םאּפ בקעי

 : יװאי
 . טאפ בקעי

 ; טאפ בקעי

 : יװאי

 : .װ,י

 .רענליװ -י

 . טאּפ בקעי

 : יליװ

 .רענליװ --
 , טאפ בקעי
 .רענליװ =

 , י'װאי

 .1527 ,27 יאמ .ןטסינויצ ןביז
 .גפ27,15 ינוװי .ט"קכאהש ןוא רעגנוה ןופ םאוגנאל ןנראטש וימ
 טעפקק7 .וב 'טפעס .ליפש-קווה רעד וצ ןעמענ לָאז ףוס א
 'טקַא .טאפ בקעי ןופ עדער - טאר-הליהק ןיא טטאבטד"-גנודליב
6 1927. 
 .1927 ,5 'װָאנ .חוכיװ םעד ךײא טימ טריפ ןײילא ןבעל סםָאד
 .1927 ,9 .װָאנ .רומלוק ןוא טײקבעלטלעװ ראפ ףםאק ןיא
 .19527 ,29 ינוי .ןצנ;טטנ
 .שיאערבעה ןעמ טנרעל סנדָאל ענעזַאלעגּפָארא "ב ןוא סרעלעק ןיא
 ;.1528 }135 ילוצ
 -טיגיה ענעלטפאשלעז עג ןוא רהסא עטרובה ,ןָאזשואי ןגעװ :ןציטָאנ
 .עפ2ש ,12)יםקא ?ענ
 .1529 ,2סי"נאי .םצינויצ ןע-ליופוןיא רָאפ טמוק סָאװ
 .1929 ,17 יאמ .ןרעטש טינ תוהּפה לנל "רטטסעװש , יד לָאז
 .1929 ,24 יאמ .םנטײװ רעד ןופ לסיב א
 ןיא ןוא דרע רעד ןיא טקָארבעגנ"רא ןבָאה ןרײ טרעדנוה "ירד סָאװ
 :1929 ,.10 ינוי .ידפעפע םעה
 .1929 ,7 ילוי .טאר-הליהק ןופ גנוציז רעטצעל רעד ןופ םענעצס
 .1929 ,12 ילוי .ןע"ג םיחמ ,עראװ א טכאס
 :1529 !2) 'טפטמ .םידגוב ;רימ
 .1929 ,4 'טּבעס .ןאםציװ זיא קידלוש
 .1929 ,15,15 'טּפעפ .עיצאראלקעד עטקיטולבראפ יד
 2 .1929 ,26 ,טּפעפ .םינב יד טימ ןאקצאי לרעטָאפ סָאד
 .,טנ"ה , רעד טרעלקרעד אשי , ןופ ןלוש יד ןעגנטובמוא זומ ,ןעם
 :19295 ,5 'םקא
 ןופ ןפיש ענטקנוזראפ ,טײז ןײא ןופ ןכערבראפ ןוא עיצאסנעפ
 .1929 ,6 'טקַא .טײז רעטײװצ רעד
 .1929 ,15 'טקא .,ןשי נעפטשאב עקיכירק ,עטרעּפםולטגמוא ,עטלאק
 .העש טטצעל יד זיא סע :ןענערָאװ ןוא קלָאפ םוצ ןעמוק רימָאל
 .1529 .37 .םקא
 'טקָא .םערוטש רעײא טיס רעקיטביורַאּפ ,גרעבדלַאג רָאטקאד ר טי נאפ
9, 1829. 
 29 'טקָא .ןםיועגּפָא ךיז טָאה םיוב ןופ ג"װצ א
 .1529 ,6 'װַָאנ .טבײרש ןעמ
 ,8 !װָאנ .רעטײװ סָאװ ןוא רעבארא יד
 .1929 ,15 'װַאנ .ןקעטש ןײז זיא ואװ
 .1929 ,15 'װָאנ .ךנתי רעד ןוא צקסװָאבישוג ןופ ןרעה יד
 .1929 ,16 'צעד .ועטסניפ ךיוא זיא ,קרָאי-ןינ
 .1930 ,24,22 ילוי .עקירעפא ןיא .םזינָאײז ,
 .1950 ,9 'גיוא .שידק רעשיגארט רעד
 .1990 8 'טּפ עס .זאקװאק זנוא טיג עינעפור
 'טּפעס .ענװַאק ןיא ןוא קרָאי-ויג ןיא הואיבנ טגָאז קילאיב,נ.,ח
5 4550 
 .1950 ,17 'טקַא .דיחי ןב ם?הק
 .1950 ,26 .טֶקָא .ןויצ ילטופ טקניל
 : .1930 ,?7 'װַָאנ .רעכירקה לע חצנפל
 חַאנ .טעזערּפ א ןבײלק ןוא .ָאלַאק , א ןכבאמ רעדיװ ןיוש טיג ןעמ
59 1930. 2 : 
 .1950 ,21 'װָאנ ,. רעכאמ , א ןוא רֶעלקעט א ברוא6 = קיליב טָאּפש
 .1950 ,26 'צעד .+ןדײ זדנוא ןָא םע םײג םָאװ,
 ללב2 "יב ךיז טרעה םפ סָאװ ןוא ךיז טוט סע סָאװ) םײז רעֶנֶעי ןופ
 ץרעמ ,2 'בעפ ;בפ נ1נ 4 ינאײ :15500 2621 ;צעד .( .לארעי
 ;1921 ,3 'טּפע ,220ינוי ,15 יאמ ;26,20) ?'רפא ;;(35
 ילוי ,1954 ,22 'טפטס ;1932 .2 'װָאנ ;16,10 'גיוא ,19 יִלֹוי
7, 1996. : : : 

 .ךוב סײװ א טימ רָאג עלעגיצ ס"װ א טיפס טינ השעמ א ,אידג דח

 .1951 ,ןנ יבספ
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 ,. טאפ בקעי

 ,רעגליװ :3
 טאּפ בקעי

 : יליחװ

 . טאפ בגקעי
 ,רענליװ ,י

 6 .ח.י

 , טאּפ בקעי

 : יליװ
 , טאּפ בקעי

 : יליװ

 : יליװ
 , טאפ נקעי
 : יליװ

 , טאַּפ בקעי

 : יליװק

 : טאּפ בקעי

 9 יליו

 : טאּפ בקעי

 5 יליש

 : טאּפ בקעי

 ' טאפ יליװ

 : יליװ

 : טאּפ בקעי

 א יליװ

 , טאּפ בקעי
 : יליװ

 : טאּפ בקעי

 - הק =

 .19351 ,20 'בעפ .לארׂשי ץרא ןיא ךָאװ א
 .1931,27 ץרעמ .עטלפײװצראפ ןופ רענײטש ןוא ןליוּפ ,לארעי ץוא
 .1931 ,12 יגוי .שואי ןשיטסינויצ ןופ דלעפ ןפיוא
 סה 06 0 599? סלטטס6 פ0
 ;1951 .5 ילוי .ןלאפ םגאמציװ
 .עפכב ;26 ילוי .קונ גיב ןריצוקצער
 84 'טפטס ,אתזיו ןבילוצ .םאלבעגאט , ןוא .םנײה , ןטיװצ טּפשמ א
1. : 
 .1951 ,8 'טּפעס .הרוה תחמש ןוא קילאיב
 .1951 ,16 'טקָא .ףיש ועקידנקניז א ןופ ןעײרשעג
 :1951 )18 .צעה .דיהראי ןופ קירעצ
 .1982 ,1 'נאי ,ןײגרעטנוא םינ םעװ םזינויצ
 .1922 ,29 .נאי . ץראה לופ א ײז ןבָאה םיצרש ,
 .1932 ,28 ץרעמ .ןאקצאי בקעי לאומש 'ו גוט םוי טוג
 .19552 ,1 'רּפא ,ןטסָאמעגנָא יװ
 עיקפרעפ וװ !ןרעגַאיסימ וװ ?תוסרוקיּפא וװ ?תבש לוליה וװ
 .1932 ,5 'רּפא זמעליב אֵקַא
 .1922,22 יגוי .26 עקסװָאבישוג ףיוא טכאנ יד - הלילה יצהב יהיו
 .1932 ,5 'םקַא .םיובניוג ,יװָאגאר ,יקפניטַאבאשז
 .1982 ,4 .װָאנ .רטדניק עשיטאבעלאב
 ןפיוא ּפא-דלָאה א טכאטעג טָאה טנעטָאם , רעד
 .19352 ,12 'װַאנ .יקפניטַאבאשו טביור
 .1952 ,18 .װָאנ .געלשטג עשיטסםינָאיזיװטר סָאד
 .19988 ,27 'װַאנ .םרעגאלש טימ םענַאדאםיוּפ "װצ
 ,26,15,6,5 'צעד :29,24,19,17,10 'װַאנ .עםטרּפ רעסידײ רעד ןופ
2. 
 21552 עט (צעד .8 .טמטס) 2215 5 "לוי ;2120/אנװ5 .הװציקב
 1555 ,4 ינאי .טסערפ רפשיד" העה ןופ
 1955 ,10/ ינאי ..הלילאה יצהב
 .1938 ,17 'נאי .טעקוב ןקידטקעמש םוצ למילב א ךָאנ
 .1998 ,20 *גאי .הםואה רש רעד ,טעָאּפ רעלאנַאיצאנ רעד
 .1523,50 'נאי .השנמ טבש בלאה א ןוא דג ,ןבואר ןופ דנאל סָאד
 .1955 .21 יאמ .הסנרפ ןפראד ןד"
 ,22 יאמ .םצינויצ םיקפװאפד ןוא .ישטזהישו ; 1 רפלסיה ק"הק
6 
 ;1955 ,25 ילוי 9 "נוי - ןציטאנ
 .13כ55/ 9 "נוי . ןטאהלטפ טנויוט ק"צפעפ
 .19528 ,26 ינוי .רענעזעװעג א ןגעװ
 .1999 ,29 ינוי .טטאילעּפָאּפ ןוא לעג ,ץראװש ,טיור,ןיורב
 .19506 050 ינוי .םזינויצ ןוא םזיקאיצאמ - ןטלעװ "רוצ
 .ע2325 ,7 יקוי .םזינויצ ןגעװ הי וב
 .1525 ,20,16,14 6 ילוי .רע"א טנעדלצג
 .1909 ,19 ילוי .ןרעסאװ רעקװָאטאיּפָאלינג יד ףיוא עזײר א
 .1522 ,22 ילוי .ןלאש-סערגנפאק יחד וצ ןשײג ןטסינויצ יב יה
 .1999 ,29 ילוי .ןעשטג רעדיװ זיא םעּפע
 .1960 ,268 ילוי .םנגעװרעטנוא הכולמ עשידיײ
 ,50 ילוי .טאיראטעלַארּפ רעקידנפמעק רעד = הרשמ רעד טָאטשנא
6.. : 6 
 ;4 גיוא ;טוקב - פיא ןגרָאה ןַײז ,.המחלמ - .ןיא גנונעפאה ץןיז
59.. 
 .1955 ,29 'גיוא .קיטראפ טיצ ךאג ןעטנַיװ יו
 : .1999 ,1 'טּפטס ,ּפָאק א ראפ טנופ א
 ,5 .טּפעס .עטאל-רעלטיה עלעג ןײז ןוא םערגנַאק רעקירעיורט

3. 2 
 הַאנ .עגארפ עטאקילעד א זיא םע ?טשינ יצ ,ןעײרש ןטמ לָאז יצ

 .1955 5, 
 , .1353 ,2 'צפה .ךעלדיט טטיח

 .1998 ,15 'צעד .השעמ טשיטסינויצ א

 -טגקעװא ןוא .טניה,





 יליװ
 טאּפ בקכעי
 יליװ

 טאפ בקעי

 יליװ

 טאּפ בקעי

 טאּפ בקעי

 טאפ בקעי

 טאּפ בקעי

 טאפ בקעי

 .1954,17 'באי .םולש ײב ןיוט טלאה סע ,םָארגַאּפ טשינ ,םָארגָאּפ ַאי
 .1924 ,4 'רפא .ךיוז טנפַאװאב עקװטטאיּפָאלינג
 ןוא לארעי ץרא ןופ תוכז רעמציװרג רעד ,ןכיק ערשנ ,תבש ירמוש
 .1984 ,18 'רפא .ןויצ ןופ םילעוּפ יד
 :1994 ,500 ינעי .ײם יװ "8 אהנ ווא וצ "וש"ה
 5 'טפעפ .געװסיוט רעדנא ןײק טי ןּבָאה הימ
 .1954 ,7 'טּפעמ ,םעקינדאסָא ןוא ןטעקיפ
 .19234 ,20 'טּפעס .גירק ועקירָאי קיסײרד ןוא ןביז רעד
 .1984 ,27 'טקַא .עפָארטסאטאק א ראפ ןטײטש ריס
 ץהעט 2253 יבעפ 19 12/ 3 .נאי ,1524 ,22,15 'צעד .םביוא-הבש
 ילוי ,2ס/ 11 יאמ) 21 האב ,22 'בעפ 219355 ,25 עע יא 2
1, 1926. 
 .1939 ,15 'בעפ .עפערפ ןרעשידרי רעד ןיא ןקילב
 1989 ,18 !רּפא .הסורה ןוא רורמ
 .1959 ,80 יא .טאטופעד ןשיד" א ךַאנ געיעג
 2 ינוי .טאלפ ןשיד" ןופ ןאטיפאק - קפ"מ יציריומ םעוערפ-טציװ
 .9ט9
 .ן959 ,9 ינוי .וטעקעפ "װחצ
 ,ע959) ,19 יקוי ..ןטהַאה ןוא אה ןופ
 .1956 ,20 גנאי .עביל טקיטיזנגסק
 .1966 ,29 יאמ .עלעג ןגרָאמ טוג
 ילוי .םערגנַאק-טלעװ ןגעװ יז זיא טציא .,.השעם טטלא יד וטדיװ

0.. 
 :19526 ,0  גיוא .םיובניהג 26 אװארב
 םענטפורעג יוזא םעד ןענײמ רימ ?דאראקסאמ רעד ךײא טלעפעג יװ
 .1996 ,10 .גיוא .םערגנָאק-טלעװ
 ,1986 ,12 'גיוא .הדגה יד ןביוא וָאג זיא קינטשור יטַאנ, רעד
 'טפעס ,ןליוּפ ץנאג רעביא רעסָאינצאק רעזעיגילער-לאנָאיצאנ רעד
4, 1956. 
 .1936 ,18 .טּפעס .כענאטאלראש-קםיּפ
 .1956 ,29 'טּפעפס .עקסװָאבישזג ףיוא זיוה-לגיצ טטלא סָאד
 6 'טקָא .עיצאוקאװע ןופ ןטנעגא יד ןוא רעג ןופ סקידנעמ יד
6. 
 -לעדניא 'ה ןָא טפור ןטסישזאטנאש טכעלטפאטלטוטג ,ןעגנוי-ןסאג
 .1956 ,15 .טקָא .ןגעלַאק טנײז . טנײה ןיא ןאמ
 .1926 ,21'װַאנ :22,17,4,2 'טקַא .עיט-גנוטײצ ןוֿפ ךטלקערב
 -םינימ ןגעװ יקסװָאלטישז .רד ןוא לצרעה .רד ןשיװצ ךערּפשטג רעד
 .1926 ,28 'טְכַא .דנוב לירבהל ןוא עװעלּפ רעש
 .1950 ,29 ;טקַא :ןעגנוטַײצ טשידי יה ןוא הנוב
 'װָאנ .ןטקעיַארּפ-עיצארגימע םקעב רעטסינימ ןגטװ עסטוּפ עשיד" יד
6, 1956. 
 .1956 ,17 'װַאנ ,דימת רנ רטד טינ טנערב סָאװראפ
 .1956 ,20 'װָאנ .ענשטטסאיפ זיב שראמ רעד
 :1950 ,21:5 'צעד .ןעגנוטיצ עשיהדי רעצ ניװַאהפ ןיא
 .1320 1506 .גאיו.ןטגנוטץאצ-ץגיואהפ עשיר" יד ןביהש םסאה
 ;19256 9 ינאי . ןמא, ןיוש ןגָאז ;ז
 נאי .גנוטלאװראפ-הליהק ןופ גנוציז רעטצעל רעד ןופ םטנעצס
 .ןפכל .59
 -ראװ ןופ ןעגנוםײצ עשיטסינויצ קידנענעיל האנה טאהעג בָאה ךיא
 .1928 ,8 .רּפא .עש
 .ןײרא הנוטס ןיא ןטגנאגעג ןענײז ןטסילאנוושז טשסיד"ײ יד ןעװ

 .1998 ,11 'טקָא
 16 'טקא :םוינויצ ןופ ןברוה םעה וצ טירג הנאלגנפ יוזא יװ
8. 
 .1938 .25 'טְקָא .היוב רע"ײג א ףיוא
 ,1986 ,29 .וָאנ .םיבסמ זיא בילטַאג ;י
 ,22 * גיוא .רעפסנארט-רעלטיה ןוא ראלַאצ ןַאילימ א ,םניושזד
9. 
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 ןלאנרושז טרעדנא

 ,םאצ העמהא .םפינויצ ןיא "הפוקת רטסיורג , רעד ןופ םולש םיב ., םאּפ בקעי
 .'וז 187-12 1922 ץרעמ-'בעפ :עשראװ

 ,1 'טּפעס ,(6)21 'םונ :עשראװ .רעקעװ-טנגוי .עניטסעלאּפ ןגעװ . רעגנײ .א
 .ילװ 6614 6

 =טנגוי .םזינויצ ןופ טָארק נאב םוצ ,ןרָאװסג םיוקמ זיא ץןלא 2 טא

 1 .'וז 10-9 ,1926 ,1 'טּפעפ ,(9)92 'םונ :עשראװ ,רעקעװ

 י ס ַש ד ַא ט ר 8 א טא" -כ שי 5 0 12

 ןעלקיטרא

 עשראװ ,גנוטײצסקלַאֿפ

 .1922 ,22 'טּפעפ .טלעװ רטרעטסניפ רעד ןופ .רענליװ ,י
 .1928 ,פ,1 'טקַא .רוּפיכ-םוי ףיוא רערעג ם"ײב ., טאּפ בקעי
 259924 11 'בעפ 2." אטפ 3 יװאי
 .1924 ,29 יאמ .ןילבול ןיא גָאט רעצראװש , 0305
 .םיקידצ עקילײה טרעדנוה טימ - ןילּבול ןיא בוט-םוי רעצראװש רעד . טאפ בקעי
 .1924 ,29 יאמ /.פ.י/
 -תיב ןפיוא םיהמ יד טי =* ןילבול ןיא בוט"םוי רעצראװש רעד . טאּפ גקעי

 .1924 ,27 יאמ .ןימלע
 ,90 יאמ .ן"לא גנולעטשרָאּפ יד = ןילבול ןיא גָאט רעצראװפ רעד , = =

924. 
 ילוי .ןסירעגּפָארא טאר-הליהק רעװעשראװ ןופ גנוציז עטשרע יד , ,ם.י/

8, 1924. 
 .1924 ,11 ילוי .ןרעטָאלב ןצאלּפ םע ןעװ , טאפ בקעי
 :1924 ,7/ םקַא .ןטרָאגנַײװ ןַײװ 3 =--=

 .19259 ,5 ץרעם . םײג יהרזמ ,אש-אש .רענליװ
 .1929 ,11 'טפעפ .םידיסח רענַאלבאי יד ײב . טאפ בקאי

 .1926 ,18 יאמ .רָאסעּפָארּפ רעד ןוא ןַאעל ןאַּפ ,עשוז'ר
 .1926 ,17 'טפעס .הבוט המיװח א ,

 .1926 ,29 'טקַא .טכערעג ןענעז םינבר יד , יװאי
 .1927 ,15 'רּפא ,ןפיש ערעזנוא טאּפ בקעי
 .1927 ,11 'טּפעס .ליפש-קזוח רעד וצ ןעמעג לָאז ףוס א /.פ.י/
 'טקַא .טאפ בקעי ןופ עדער = טאר-הליהק ןיא עטאבעד-גגודליב א

6, 1927. 
 .1927 ,5 'װָאנ .הוכיו םעד ך"ײא טימ טריפ ןײלא ןבעל סָאד . טאּפ בקעי
 .1927 ,9 'טָאנ ,רוטלוק ןוא טײקכעלטלעװ ראפ ףפאק ןיא , ---ב
 'רּפא .ךעלסיפ טנרטבלעק ענטפײרט יד טימ ןירעלדנעה ערשכ יד , ====

52, 1928. 
 :1929 21 'םפעפ .?וש ןיא ןע"ג ר"מ } ---+-
 .רפטסינימ-טגנודליב רעד ןליופאב טציא טָאה יוזא !םורפ טרעװ .רענליװ .,י

 .1926 ,4 .צעד
 .1929 ,24 'רפא .(חםּפ) ךטלטיּפאק , טאפ בקעי
 .1929 ,19 יאמ ,הרות ןהמ ןוא הרות , === =

 .1929,7 ילוי .טאר-הליהק ןופ גנוציז רעטצעל רעד ןופ סענעצפ 4, יליװ
 'טקַא .טלעװ רענעי ףיוא קידצ םעד ןיבר םעד טימ ןײז טעװ סָאװ 1, עק י

8, 1929. 
 .1929 ,19 'װָאנ .ךנח רעד ןוא עקסװָאבישזוג ןופ ןרעה יד . טאפ בקעי
 ןקישילפ א ףיוא טגנאלרעד רעטוּפ ףיוא טלגעטוּפעג טע?טַאק-רזח א ., -לדב

 .1980 ,25 .גיוא .רעלעט
 1950 ,1'יטקא .הופיב-םי 4 יה
 .1930,21 'װַאנ ..רענאמ , א ןוא רעלקעמ א ,בר א - קיליב-טַאּפש .רענליװ .י
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 ללב , ײב ךיז טועה סע םָאװ ןוא ךיז טוט םע סםָאװ) טײז רענֶפי ןופ
 ,5 ןרעמ ,2 יבעפי ,15/ךע4 יעאי ;19250 ,21:,28 'צעד :( לארעי
 ;:1951 ,25 'טפעפ ,25 ינוי ,ךֶפ יאמ ;26,20,7 'רפא 8
 .(יליװ).1924 ,22 'טפעס :1932 ,25 'םקַא ,16,10 'גיוא ,19 ילוי
 .1951 ,1 'רּפא .אינע אםהל אהב ,טיורב טמערָא סָאד טָא
 .1991 ,8 'טּפעס ,אהזיו בילוצ טאלבגָאט ןוא םנײה ןשיװצ טפעמ א
 ,27 'נאי .עסערּפ ועשיד" רעד רעביא ךַאנ םרָאּפ יבר רערעג רעד
2 . . 
 .1952 ,14 'בעפ .לטימ עקיטכיר םָאד
 .1952 ,1 'וּפא .ןטסַָאמעגנָא יװ
 ָאקַא טיקסרעפ וװ ?ןרענַאיסימ וװ ?הוסרוקיּפא וװ ?הבש לוליח וװ
 .19528 ,5 'רּפא !טעליב
 ,228 ינוי .26 עקסװָאבישזוג ףיוא טכאנ יד - הלילה יצהב יהיו
2.. 
 .1382 ,80 'טּפעס .עיזעַאּפ ןוא ץנארעלַאט
 .1932 'טְכָא ,טּפיל יד ךיז ןשעל סע
 רעקצאמָאלט ןיא הרוח רפס רעד ײב אשזאק ןוא אפעזוי ,אגיװדאי
 .1932 ,29 'טקָא .עגאגאניס
 .1982 ,51 'טקָא .םעקװעלאנ ףיוא טצאלּפעג טָאה עבמָאב א
 ,13,6,5 'צער ;25 ,24,19,17,10 'װָאנ .עסערּפ רעשידײ רעד ןופ
 .1955 ,4 ,נאי 6
 .1252 ,עפו יצעד ,8 .טמעס/ ,21,15 ילוי :21,20 ינוי .האציקמב
 .1938 ,7 'גאי +"סָאד ןוא סםָאד , א ראפ טכאמעג ךיז טָאה רעװ
 .1923 ,5 ינוי .ןציטָאנ
 .1935 ,29 יגוי .עטאילעּפָאּפ ןוא לעג ,ץראװש,טיור,ןיורב
 .1355 .לַָאקַאס ןיא םלוע היב םעד ןעװעג שדקמ טָאה'ם יוזא יװ
 .1935 ,28,27,26,18,12,10,8 'טּפעפ .קידצ רעצי געטזַאק רעד
 .1985 ,20 'טּפעס .ןעלמיח יד ןיא עיצאקילּפםָאק יד
 28 'טּפעפס .ןםערעטניא ,ּפָארּפ ערעײז ןגעװ ןטכארט םינבר יד
 .1985 ,10 .װָאנ .עיציזיװקניא רעטלא רעד ןופ םעּפע
 .1993 ,29 'צעד .גנולםאוראפ-םרה רעד ףיוא
 ;1954 ,40 גנאי ;םעקינהדוגא יד ײב
 .1954 ,9 'בעפ !קידײטראפ ךיא
 .1954 ,21 ץרעט .עדאגירב וטד ןיא ללה בו
 ןװא לֵארכי ץהא ןװפ הוכז רעסיורג' רעד ;ןכײק טרעכ ,הבש ירמוש
 1954 ;1פ 'רפא .ןויצ ןופ סילפטפ'יד
 1254 ?ע ינוי .ןשטנעב רימצל ?יהובר
 .1984 ,8 ינוי ,טרסמעגּפָא ךימ טָאה רע
 1254 .26 ינװצ .הפגט יד
 .1954 ,9 :טּפעס .הבישי רערימ רעד ןיא
 .1954 ,1 'טּפעס .םלוע-תיב ןפיוא ירדנ לנ
 .1984 ,24 .טּפעס ,הוכוס ףיוא טטכאכעגנײא ערטנ
 ;2503 'בעפ )15,  1200 .נאי 1954 ;22)עפ 'צעה .!טביוװא -הבש
 .1955 ,29,11 יאמ :6,4,2 ץרעמ
 .ף330 ,15 !בעפ .עפערפ הטשידי רעד ןיא ןקילב
 .1959 ,16 'בעפ .ןטפעשעג עמורפ
 .בר ןטמסעגּפָא ןא ןוא למײוטש א בילוצ סםָארָאדָאנ טײג טָאטש א
 .1955 9 'רּפא
 .1955 ,1ש 'רּפא.הֹוםֹורװ ןוא רורמ
 .1955 ,23 .רּפא ,ץניװָאוּפ רעד ןיא חסּפ
 .1355 ,15 יאמ .שדוק ןוש? הבש ןדײר חלג רעד ןוא בר רעד
 ;12 'גיוא .עשכמוק העד ןוא ןמלק 'ר ;עינימיבא ןופ ךלמס רעד
89,. 
 6 !.טקָא .טעפ טינ ןעמ טרעװ אטה לע ןופ
 1556 ,7 ילוי .טַײז העכפי ןופ
 טפעס .ןליוּפ ץנאג רעביא רעמַאינצאק רטזעיגילער-לאנָאיצאנ רעד
4, 1956. 
 רעפסיורג רעקסירב רעד ןיא טבאנ רעקידהנעה ׁשאּה רעד ןיִא םערוטש א
 .1936 ,24 .טּפעם .לוש

.96 . 

. 39 
1 



 ו : 7 זש 0 שש ו שש

 א שש 60
 א

 עז



 םאּפ בקעי
 1 ליװ

 טאפ בקעי

 0 ליװ

 בוג

 טאפ בקעי

 ןעלקיטרַא

 .רעגליװ ."

 טאפ בקעי

 רענליװ ,י

 טאפ בקעי
 ,װ.י
 טאפ בקעי

 .ה,*
 טאפ בקעי
 יליװ

 טאפ בקעי
 יליװ

 טאּפ בקעי
 ם0007

 יליװ

 טאפ בקעי

 יליװ

 טאפ בקעי

 יליװ

 טאפ בקעי

0 

 זיוה-לגיצ טטלא סָאד

 'טפעס) .ןעגנופ"צ טשיד" יר ןיא רופיב-טשוי

 טס יד יה ןהאפ רעג ןאפ סקירנ

6. 

 .עקסװָאבישזג ףיוא

 ,21 'האנ 222 4)17 2 .םקַא .טיט-גנװטײצ ןופ ךעלקערב
 רעצניװָארּפ ןיא
 יד ןבײרש סָאװ

9, 

 ;0 ינאי .'ןמָא/ ןיוש ןגָאז יז
 ענעצס

7. 
 ןופ םײריש

 'גתיוא
 דוס א

 'צ עד .ןעגנוטײצ עשיר"
 .ןעגנוטײצ-ץניװָארּפ עשיר"

7. 
 .ג נוטלאװראפ-הליהק ןופ גנוציז רעטצעל רעד ןופ הם

2, 1956 . 
 ,11 'טּפעפ .רדח ןופ

 .עקירעמא ןיא טײ" קשי דיי

 ירטםמא ןיא טײקסיד"ײ) דרעב טיט םיחלושמ
 :אידג-דה יד טײרדטגנײרא טָאה רע

 גיוא

 .1956 ,25 'טּפעפ
8, 1956. 

 ,6 .םקָא .עיצאוקאװע ןופ ןטנעגא

6. 
68 2098. 

 ינכ57 ן526/ ינאי

 5 .נאי

 טל ן -
 .1988 ,7 'גיוא .(עק

 :עקירעמא ןיא םַײריש ט"קשיהי

.8 

 הענ אב יהא :פ;;1 ם א ה טז יי ג ןימ סנק2 + 

 .'זז 216 ,1326 :עשראװ,(דנאבראפנטאר ןרטביא) עזיר א

 רעּפוק
 ןעמ טנרעל סנדָאל טנעזָאלעגּפָארא ײב ןוא םרעלעק ןיא
 ילוי

 וא 9

 לאה א

 אװ ,גנוטײצמקלַאפ

 ,8 'בעפ .םנרטטש ענ

15, 1526: 
 1929 ,6 'טּפעפ .41 |
 ָאנ ,םזינומָאק הפש עב

 5 'צטד .ןביוש ןוא רענײטש
 עװ סע

 טאנאמ
 רעדי ג

41 2. 
 ,ןגעװ

 ןגעװ

 םעד ןויזילאעדיא , ערעדנא ןוא לזײמ ,װָאלאװאּפ .ש ,רתםסא ,סעפאר
 .דנוב
 בעפ .ףוס א ןָא ךעלעװירב .אטח-לע,
 קא ראכ
 בעלאב

 ,אװָאנאמראב אנילאה םאדאט טימ װעיק ןיא ןעװטג ןיב ךיא

4 ,16 

 ןעסעג טייג זײב ו"ק ט

 1951 ,19 'בעפ .עירָא
 ,תושּפט וצ טײקיטכערט

 פ 'טקָא ..הבושח ילעב

 עשר

,24 

 ;1220 ,14+ יש

. .,.,0 
 2 22250 יצ ד 6

 -טטדעט ןיא עטיור, יד ןופ סםָארגָאּפ ןכָאנ ןרופש עשירפ יד ףיוא

 .1951 ,17 ץרעט
 .לעמָאה ןופ עניטוג טטרעװאנ יד

? 

 .19951 ,20 !טָאנ .ײקרעט

 21552 016 ינאיק

 .15528 ,4 ץרעמ ,י וי
 'װָאנ .רעדניק עשיטא

.5 

 טקָא .דנאבראפ}טאר ןיא .דנוב ןופ עיצאזילאעדיא , רעד םורא רּפא 6

 .נפל5ש1
 17 'װָאנ .לטיה א ףיוא רעצארקנקלָאװ א

6 

.1952 ,4 
 .1952 .עלעסײמ ןײק טינרָאג ןיוׂש זיא'פ
 צעד ,דניק שירבח א טלײ"טעגוצ רימ טָאה ריא
 2 .1955 ,27 'נאי ..אעדושזד , לּפםעט ןיא
 .1954 ,27 ינוי ..דגַײרּפ , רעד ןוא עטירזעמ ,װָאקירטעיפ :ןציטָאנ
 ס יװ "ס זדנוװא וצ יח-"װ א

000 

29 
1 

..81 

 סם

.,.,2 

 2086 .נש -
: 

 .19540020 ינוי .*

 .םינפ ןטרימשטגסיוא ןא םטניײא ןגעװ

 ןגעװ
 ןפיוא

 0, 1994. 'צער
 'װָאנג ,דנאבראפ-ןטאר ןופ װירב ןבײרש ךיא לעװ סָאװ

 'װָאנ .רארגנינעל ןײק געװ
1 ..5 

6 

 .שיאטרבעה

8 
? 

 'װָאנ

1 9 ..5 



 שש יש א



 * לי ן

 ,ם8.י

 צעה .רַארוקַארּפ ןײא ןוא רעב"רש ירד ,.רעילפ-טפו?ל ן"א ... טאפ בקעי

 .1955 ,12 'װַאנ .עװקסַאמ ןיא ןעגנורעײפ-רעבַאטקַא יד
 .1989 ,14 .װָאנ .ץאלפ ןטיור ןפיוא קלָאּפ םָאד
 .װָאקלָאק שטיװטיאלַָאקינ יאלַאקינ - רטטנאקאב רעשיטעװָאס רעטשרע ,ןײמ
 .1959 5 'װָאנ
 1929 7 'װָאנ .חַאקסּפ ןיא ןעטולבנ
 . 1959 9 'װָאנ .ןרעי נישוניא עגכוי ידי= אזָארד נאסקעלא אנינ
 ,22 'װַאנ , "טסילאטנעםורטסניא רעטיור רעד , קירבאפ רטדארגנינעל ןיא
5.. 
 .1935 ,28 .װַָאנ .ןטײקכעלגעמ-ץעיצארגימיא עני ז ןוא ןאשודיב-ָאריב
 .1935 ,24 .װָאנ .ןָאפ עטיור יד ןעמוקאב טָאה םָאװ ךיק-קירבאפ יד
 .1955 ,26 'װָאנ ,גנוטסעפ רעקסװָאלװאּפָארטעּפ רעד ןיא
 23 'װָאנ .עיניל עטרעפ ,לוגיא רעװעיליסאװ ןפיוא זיוה א ןיא
 .5 א 'צער .ָאלעפס טיַאקסראצ םענעזטװטג ןיא
 8 צטד .דָארגניגפל ןיא ןשינטגעגאב טשיד- ירד
 6 'צטד .םנבורג ןוא ןדָאװאז ,ןקירבאפ ןיא
 .1985 ,8 'צטר .רעטטכברא טטושפ ןשיװצ
 .1955 ,10 'צטד .ןעיורפ-םטעברא עשיטעװָאס ריפ
 צעד ,רפטאעט-ילאמ רעװקסָאמ ןיא .לועײפ א טנטרב קישטטּפירּפ ןפיוא ,
5, 1958, 
 .1935 ,19 'צטד .ןעיוב ןופ םָאּפע רעד
 .1955 ,17 'צטד .גנולטטשסיוא ןא ןופ ןלאז יד ןיא
 .1955 ,2- 'צטר .ןסאג רֵקװקסַאמ רעביא
 .19259 ,22 'צטד .טראנעגּפָא טינ ןטרעקעל טָאה םקראמ לראק
 .1959 ,24 'צעד .רטדלעפ יד ףיוא רענײבמַאק ןוא ןטסירָאטקארט עשיר"
 .1995 ,27 'צעד .חוחוב עלא טימ ,אלירװאג ,רעטײםורט
 .1935 ,29 'צעד ,טעּפעטס רעמירק ףיוא ןדיײ
 .1956 ,1 ינאי .עניארקוא ףיוא ןענַאיאר עשידי ײרד

? 

 .1956 ,9 ןגאי .רעטכיר-סקלָאּפ רעד רעדײנש טקלאצ
 .1996 ,5פ 'נאי .שיט ,םרעטכיר ןּואפ ןבפל?ל ךעלקי טש
 :1526 .? .גאי "ןעיו רפ-ןסאג ענעזעװעג ,רימק;

 .1956 ,10 'נאי ,ןקירטבעל א ףיוא םלצ ןײק טינ טלע טש
 .1956 ,15 'נאי .רבק סניפילַאטס זיא 'ס וה ,טרָאד
 גנאי . עװאל רעקס רעשט29 , רעד ןופ ןועלעק עשידרערעטנוא יד ןיא
932. 2 

 ..56 ,7 'נאי ..טסינובָאק , בולק ןוש הי רעװקסָאמ |יא
 .6ׂ135 ,9 ינאי .העיק ,םאג םכילע-םולש , ןבוט} רעםמונ לוש
 .1עפ9 24 'נאי .רועלֹוק רעשיד" ןגעװ טסעומשעג ןבָאה רימ

 .1956ה ,24 ינאי .דנאל ןסיורג ןופ רעדניק טכ"לק
 .1956 ,,6 'נאי .ןלוש יד ןיא ןַאילימ קיס"רד ןוא ןיײא
 .1996 3 'לאי ,טוטיטסניא ןשיגָאגאדעּפ ןשיד"ײ רטװקפָאמ ןיא
 .1956 ,21 'גאי .רעטעברא-ןיול עשיד" טנזיוט 0
 .1956 ,2 'בטפ ,טנָארפ-עילימאפ ןפיוא
 .1986 ,7 'בטפ .ןװָאקאװטיל טימ םטומש א
 14 'בעפ .ןקוקםורא ךיז ןוא ןרצקסוא ךיז זומ ןּפּס
 .1956 ,16 .בעפ ,!לושכיוה ןוא םםוקינכעט,ןלוש
 6 ,81 'בצפ .ןריּפסקעש ,םיא ןבָאה רימ
 1336 2 ץ רעט :ןטנעגטיעב ךיז יג ךיא
 .1926 ,27 ץרעמ ;'נטוג טאהלא ,טנוזטג יו;
 16 ,25 ץרעפ .טיהב רטטצ על רטר

 -טלעװ םוצ טינ טײג רֶפ סָאװראפ .דנוּב , 'םוצ הנטט טָאה םעמע רעװקסַאמ
 .1356 ,25 יקוי .םטהגנַאק
 . 1956 ,0 'װַאנ ."םהרבא תירב , םוצ טפור ןיגלַא ,ם
 ,1926 ,44 'צ עד 5 ;וָאנ .ןעגנוטײצ עשיטעװָאס קידנענעײל
 .6 ,ע 'צעד ,ןעגנוטײצ עשיטעװָאס קידנענסײל

.1935 , 

.1955 , 
.5 9 

.6 9 

.1956 ,8 
 .1956 ,14 ילוי .יקצַארט .ל "ב הטש רָאּפ א

 ."נרא רעטיור רעד ןופ ּפעק טטקאהעגּפָא יד ןגעװ יקצַארט טגָאז סָאװ 4,
 1356 ,19 יקוי





 ילוי .ןלארפנפג עשיסטװָאס 8 יד ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענײז םסָאװראפ : א יא

7, 1956. 

 רעבי בג

 -רעדרעביא ןוא טלמאזעג , טיי ןגעװ-רטדניק טנילק יד ראפ . טאפ בקעי
 'זז 7 ,19281 :עשראװ א

 .ג נולײטּפָא רעטשופ ועד ראפ ןבי" רש/ ןוא ןענרעל - לכיב שיד"ײ ןײ : --ד--
 -אנ 9 ,אי ניי יי עגאלפי וא טטשרע :טפראװ ,טגיל- רוט
 'זז 79 ,(+)1928 עגאלפיוא טמ"װצ .ןטפעה ערעדנוז

 -לוש ןטײװצ ןואפ ךוֿבגועל) ךוב שיד" ןַײמ - (ןאדזאק.ש.ה עא) 4 ה--=
 .1925 :עשראװ ,(ראי

 טריש לבי ב-רעדניּק

 -ָאילביב-רעדניק עטרירטסוליא) ןילטיג ,א .בוט-םוי ןטסנעש ןיא , םאפ בקעי
 ,1921 :עשראװ ,(קפמט

 ,1921 :עשראװ ,ןילטיג .א .ַאיאמ , =
 .1921 :עשראװ ,ןי לְטיִג .א ,הטאנת רעה ןאא אמקמהעהו = הי
 ןילטיג .,א .עםארד-רעדניק - (ץרפ.ל.י ךַָאנ) דנאל-ץטגרט ןײק . ----

 .1921 :עשראװ
 :טשראה .ןילפיג .א .לארשי שמש א ןוא בר א ,הלג א טימ השעפ א , = =

 זז 26 ,1
 .1922 :עשראװ ,ןילסיג .א .קעװא זיא רע אז

 .1922 :עשראװ ,ןילטיג.א .קילאוו 7 , 
 :טשראװ ,ןילטיג.א ,(ב"ל רעד ןוא בר רעד) בײל רעכעלרעדנואװ רעד , טא

 | ן"וד ךז ןנפל?
 ,לושקלַאפ עשיד" עײנ ,(שמיװטלאכים,ב) ןרָאװעג יווג טכאנ רעביא "י"ב

 ?ייו בצ ,9 ,ענליװ

 ןעגנולײצרעד ןוא ןעלקיטרא

 עשראװ ,גנומײצסקלַאּפ ענ"לק
 (גנוטײצסקלַאפ ועד וצ עגאלײב ועדַא גנולײטּפָא-רעדני ק)

 .1926 ,17,10,5 'צעד ;26,19 'װַאנ .רעטעבראטימ ערעזדנוא . טאפ בקעי

 ,10 'צעד .(ץאק ענאֿב ןגעװ) לגנײ םערַא ןא ןעװעג ן"לא ןיב ךיא ==- | .1926 ,5 'צעד ,גנוצ ןפיוא סָאד ,גנול ןפיוא םָאװ , /.פ.י/
06. 

 .1926 ,51 'צער .רערעל יד ןמאראב ךיז ןבָאה געט ריפ ----
 .1926 ,1 'צעד ,רדה ןופ רעדניק ןעמוקעג ןעניז סע
 .7 2 'נאי ,(םלעװ רעד ןופ רעגריב) שטיװטלאכימ ,ב
 .7 ,268 .נאי .עשראװ ןפלעה ןעםוקעג זיא טנליװ
 'נאי .רעגניצ ענפסינשעגםיוא םימ רעדניק עשיד" טנזיוּפ 0

.1927 ,8 
 .1927 ,14 'בעפ .עשראװ ןײק םָעְמִש עלא ןופ ----}

 .1927 ,18 'בעפ .הונטט , -- =
 .1927 ,18 'בעפ .לאנָאיצאנרעטגיא , --=
 .1927 ,4 ץרעמ .עיצקאדער ןיא קימנוז , טאפ בקעי
 .1987 ,18 ץרעמ .ךיוא ןב"רפ רעדניק יר . /.5.1
 .1927 ,6 יאמ .ףיקפ , --רב
 .1927 ,20 יאמ .גניטים-לאװ רעטירד רעזדנוא . טא
 .1927 ,20 יאמ .ףיקפ , -- =



 א א

 א

 יו טי א 01

0 



 .1927 ,27 יא .טגיועג ןבָאה רעמעברא יד ====
 .1927 ,19 ינוי .ןדרעװש ןעגנילק רעדיװ
 .1927 ,ךל יגנוי .לוש ןיא געט טטצעל יד
 .1927 ,ךל ינוי .ענעדירפוצ עקיטניצ ,עניר
 .1927 ,17 ינוי .םרטקצל שריה
 .1927 ,.1 ילוי ;ןלאװ
 .1927 ,8 ילוי .םסירגאב םיז
 .1927 ,22 ילוי ,ןיװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ
 ,29 ילוי .עקירעםמא ןיא טקיניּפעג ןרעװ רעמעברא עקידלושמוא יװצ
7. 

 ,12 'גיוא .יטעזנאװ ןוא ָאקאמ ןעײרפאב ןרעדָאפ ןשטנעפ ןענַאיליפ = --= , 
 .ס87

 .1927 ,26 'גיוא .םיופ יטעזנאװ ןוא ַאקאפ -ה--
 .1927 ,8 'טּפעס .קי ילבופער רעטפ נ עש רעד ןופ רעגריב יד ,טאפ בקעי
 .19287 ,16 'טְּפעמ ,םרָאװ ןע"רפ םעד ראפ . /,פ.י/
 'טפעפ ,םיוא ךיז םזָאל השעמ יד - םיורא לקיפ א ,ןירא לקײפ א , טא

5 1927. 
 .1527 ,25 'םפעס .ךיז טקינײאראפ רעדנעל עלא ןופ רעדניק פר =

 .1927 ,298 'םפעס ,טדער סָאװ טנאװ יד
 .1927 ,?7 'טְקָׂש ,50 , 23 'טפעפ ,םירבה טימ ןסעומש
 .7 ,0 'טפעס ,המא םעד ך"א גָאז ךיא
 .1927 ,7 'טקַא ,בוט-"םוי ןײז םעװ םע
 .1927 ,14 'םקָא .רעדניק-רעטעברא עשיד" ,ךײא בומ-םוי םוג
 ,:1527 ,4 'טקָא ,ןלוש יד ראפ בוט-םוי ךיוא
 .1927 ,8 'טקַא .ןעגנאועג טימ ןוא ןטנַאפ סטיוו 19 טימ
 ןיא טלאטש נא-םימותי ןיא םונהיג םעד ןופ ףופ א ןועװ םכאסטעג לָאז
 .(.7 ,86 'טקָא .קפירב

 -/ 7 ,8 *'טקָא ,טםפאשובח , = =
 .1927 ,9 'װָאנ ,ריביפ רעביא טעבנגעג ךי ז ןבָאה יז יוזא יװ .םאפ בקעי
 .7 ,4 'הָאג .וקי לבופער-רעדניק ,ןקלאפ עטיור ,דנײרפ-רעדניק . /.פ.י/
 .1927 ,8 !הַאֿנ .גנומײצסקלַאפ טנײלק ראי א. -ח--

 ,1927 ,2 'צפד ;18 'װָאנ .ןבעגסיורא ךיא לעװ רעמָאט ,םא
 .1927 ,18 'חװַָאנ ,רעטעברא טנזיוט "װצ ראפ םליפסעג ןבָאה ןטסיפיקפ .,,
 .1927 ,18 'װָאמ .םאצ א ןבָאה ןיוש םעװ ענול ןיא לוש יד ,םירבח ,
 .1927 ,25 'חָאנ .םיוט םגרעבסָאנ ,ד,ה ךַָאנ ,

 2 'צעד .זדנוא ןסיוג רעדניק"רעסעברא טשיניוטסע יד , === =
 .1927 ,16 'צער םירפס רכומ עלעדנעפ .םמ

 29 'צעד .ףסאק רעד קי ל"ה ןוא ם"ה"רפ יד זיא םיז
 .7 ,0 'צעד , רבה ןײמ , קעטָאילביב יד
 .1927 ,0 'צעד .הוצראה םע רעד םיס ףופ א טכאס
 .1927 ,50 ,צעד זרערעל רעד יצ "ז - טכערעג זיא רעװ
 .1928 ,6 'נאי ..טפאשרבה ןופ םערוט , םעד ןעיוב יז
 .1928 ,20 'נאי .ענפשעק רעד ףיוא קנארק ןעניז סָאװ יד
 .1926 7 'נאי .ןעגנורטדָאפ טרעזנוא
 .1928 ,0 "בעפ .םשינ סָאד ןליװ רימ ,ןינ
 . 1948 ,0 'בעפ ,רוםיל רבש ןופ רוסּפ
 .8 ,ךל 'בעפ .גנורעדָאפ עטירד רעזנוא

 .1926 ,17 'בעפ .טנװָא ןיא קיטנוז ,
 .1928 ,24 .בעפ ,ןבילנעג זיא ךַאװ ןיא
 .1928/ ,2 ץרעפ ;ןבילבעג זיא גָאט ןײ"א

 -סיוא"רעמוז ןוא -גנילירפ ,ןקילנופער- רעדניק ,םעינַאלַאק-רעמוז
 .1928 ,16 ץרעמ .ןגולפ

 .1920 ,25 ץןרֶעִמ .רעדניק ןוא םרעמומ ,םרעטָאפ , -=--
 .8 ,4 'רֹּפָא ,טײהײ"רפ וצ טפאשטכענק ןופ .. הה= =
 .1928 ,4 יאמ .לוש א רעג"א ןופ רעדניק וצ .,עיצקאדטר
 .1928 ,24 יאמ .הוטובש . /,פ.י/
 .1928 ,15 ינוי .ןרָאי רעדניק טנײז ןגעװ ןושָאטאּפָא ,י םל"צרעד םָאװ 4, עא
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 .1928 ,6 ילוי .םנעמאזקע ןפאשּפָא ןועדַאּפ רימ 4, === =
 ןגעװ ,הונעשוה םימ ןפאלק ןגעװ ,חוכופ ןגעװ רימ ןגָאז סָאװ ----

 ..8 ,26 'טפ עס .בֶלול ןטימ ןעלקַאש
 .1528 ,14 'םפעמ ,הנשה שאר == --

 .1988 ,2 'טקָא .ןעגנאועג ןוא ןענַאפ טסיור טימ
 .1928 ,9 'םקָא .רעטעברא רעזדָאל יד ןופ רעדניק יד וצ
 .1928 ,26 'סקָא ;זדָאל ןופ עלעמירב ץרוק א

 .1928 ,2 'װַאנ .ןברַאטשעג ויא ,טמיװעלאבימ רבה ,רעדניק ערעײמפ , םאפ בקעי
 .1928 ,9 'תָאנ .דניק שיליופ א וצ חירב א , .פ.יװ
 .1528 ,16 'חַאנ ,גנוטײצסקלָאפ רענ"לק} רעזנוא ןגעװ , טיצקאדער
 .1926 ,50 'װָאנ .חירב א .  /.פ.י/
 .1928,4 'צער .םעװקאבםוא קראטש ךיז ןליפ ןשמנעמ עםערָא יד ליװ == =
 ,1928 ;7 י'צעד .ן-ראפ) ןיא ןטעברא ןעײג ריס = =--=
 .1928 ,28 'צעד ,ןעלטנאמ ןוא ךיאש ןַא רעדניק סנזיומ 20 === =
 :1529 4 גנאי 1529 } א
 ,11 'גאי .דנוב ןופ םירבח עםיורג ערעזנוא ןופ רָאפנעםאזוצ רעד -- =

9.),., 
 .1929 ,29 .נאי .עלארטנעצ-ףיקס יד םעדנירגעג ךעלדנע , = ==
 .1929 ,1 'בעפ .עסראװ ןיא ןעגנורעײפ-רעדגיק עםיורג , ,4
 .1929 ,15 'בעפ .װירב ,* םקישעג םָאה רעטסינימ רעד = , /.5.י/
 .1929 ,22 'בעפ .טסערפ יד ןיא רעדניק ,פ,י
 .רעדניק יד יצ פעקינרשע השמה רעקסירב יד!טכערעג ןעניז רעװ . /,פ.י/

 .1929 ,68 ץרעמ
 .1929 ,8 ץרעמ .(םעיצולַאװער) ץרעמ ==--

 .1929 ,18 ץרעמ .ןעװעג זיא ץעשראװ ןיא ּפָאװ
 .1929 ,22 ץרעצ .םעמרבה ןוא םירבה םימ ןסעומש
 6 9 9 9 ,29 ץרעמ .רעדניק-לוש רעװעשראװ ןופ שראמ רעטירד ןוא רעטײװצ

.9 
 ךיא טימ ןע"ג םעקאמורפ ןוא ןטסינויצ ,ע2כ9שװַאפ ןופ רעדניק . טא

 .1929 ,2 'רפא ,ט"קשיד" ןענרפל
 ,הצם ןופ בוט-םוי ,גנילירפ ןופ בוט-םוי ,טײ"הירפ ןופ בוט-םוי : א

 .1929 ,24 'רפא
 ,.1929 0 'רפא ,ןָאפ רעונוא ןיז טעװ 809 ואװ טא -

 .1929 ,50 .רפא ,לאנַאיצאנרעטניא
 .1929 ,10 יאמ ,יאמ 5 = יאמ }
 .1929 ,160 יאמ ,יאמ ןטשרע ןבָאנ
 .1929 ,10 יאמ .לוטש רעקיד"ל ףיוא קיטעמוא
 .1929 ,17 יַאמ .ןענרעלּפָא ךײא ןופ ךיז ןלעװ רימ !טפאשרובח
 .1929 ,24 יאמ ,רניק ןופ גָאט
 .1929 ,24 יאמ .ןעמוק רענדער
 .1929 ,31 יאמ ,רָאװדיװַאנ ןישולָאק ,עשראװ ,עיװיא ןופ רעדניק יד
 .1929 ,7 ינוי .ד"רפ רעזנוא ךיוא זיא םט
 .1929 ,28 ינוי .רָאי-ןרעל סָאד ךיז טקידנע טניה
 .1929 ,5 ילוי .םיבוט-םיפי ןעגנורעײפ, סטויס
 .1929 6 'גיוא ,ןטסיגויצ

 .1929 3 'גיוא .הנהמ רעונוא םפקאװ םע עיצקארער
 .1929 ,27 'טפעפ .ונוא ןגעק םצפה ןעמ === =
 ,9 ,5 'טקָא ,בוט-םוי םוג /.פ.י4
 .1929 ,1 'װָאנ ,עטכישעג- סנבעל ם'שטיװעלאכימ לטעלב א ---ב
 .1929 ,18 'װָאנ .גנוטײצפקלַאפ רענײלק רעז נוא ראפ טיצקאדער
 .1929 ,6 'צעד ,..ןסורג .י
 .1929 ,20 'צפד .םירבה ןוא םעטרבח עביל םאפ בקעי
 .1990 ,8 דו .(עקיררעםא ןופ) םווג רעטשרע רער ===
 .0 1 'גיוא .עקירעםמא ןיא דניק א ן"ז וצ םוג === =
 ..0 ,6 גיוא .ךַאװ רעד ןופ / .ם.יק

 .0 ,0 'טפעמ .םיארונ םיסי
 צעד ,13 'טקַא ,םעטרבה ןוא םירבח םימ ןסעומש = ךיז ןשיװצ
2, 1950. 
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 .1990 ,84 'טְקַא .ןעג גיז םוג ןיוש םעװ רע
 .1930 ,? 'װָאנ .ןטסידנוב ענילק ,ןטסיפיקס ךײא וצ
 .1950 ,4 קװָאנ זןפְלָאהעג וטסָאה
 ,1990 8 'װָאנ ,,,ךיש
 .1930 ,9 'צער .טכעלש זיא ךאז יד ,םוג זיא דיל סָאד
 .1931 ,16 'נאי .ךָאװ יד זנוא םגנערב סָאװ
 .1951 7 { רעם .יקסנידפמ
 .1951 ,1 'רפא ,ב"ל ינאמ
 .1951 ,7 'רפא ,1100 ןוא 0
 .21 ,24 ך? 'רּפא ,לכיבגָאט ןימ
 .1 ,0 'רפא ,בוט-םוי זיא םניה
 ..1 ;בס9 ילוי .ןםססינויצ יה
 .1531 ,2 'טקַא .רנוב םוצ ןצענערג ןָא טײה"רט א ןרעװש רימ
 .1932 8 'נאי .ה"ו טניפטזָאשז
 .1953 ,6 'נאי ן1938,30,25 'צטסד .לאנַאיצאנרטטניא ןופ םערופ
 ןקירָא'0 סטסטיװעלאכיפ וצ ןבירשעג) ןרָאװעג יווג טכאנרעביא
 .1958 ,28 'םקָא .(לבוי

 ענליװ ,רובח רעד

 'זז 244-241 ,1921 'רפא ,6 'םונ (ץןרּפ.ל.י ןגעװ) ןטָאש ןײז
 .1921 'גיוא-ילוי .8,7,8 !םונ .קילאוי

 ענליװ ,ךעלעמײב עקנינירג

 ,(2)32 'םונ ,(שטיװעלאכימ.,ב ןגעװ) ןרָאװעג יורג טכבאנרעביא
 .1928 'װָאג
 ,(169 39 'בםוג ...װציק ןיא סנַָאזנעניר עלעּפָאי ןעזעפג בָאה ךיא
 .1939 'צטד
 לבוי ןטסמ60 םוצ) קָאטסילאיב ןיא לוש רעשיד" רטד ןופ ןםיה-לוש
 .1936 'בעפ .(3)173 'םונ ,.ןײראפ-טנגוי , לוש רטד ןופ

 ּש א סט ר ַא פ ר 1 = היש-א ב-ט "יו 1

 עשראװ ,גנוטײצפ

 .1929 ,15 ילוי ,רעקוצ אליק ײװצ
 .1925 ,25 'װָאנ .םנשיק ײװצ
 .1929 ,7 'צטר ,ןעגנאגעגסיוא זיא דניק סָאד
 .1924 ,17 'בעפ ,טגנעםורטפניא ןּפסעט א טימ ןכַאובעצ פעק יד
 ,14 ילוי ,טעזאלק ןיא דניק עטיופ םָאד - ןבעל ןופ רעקיטש
4. 
 .15284 ,19 'טקָא 6 0868
 .1925 ,20 'נאי ,קָאטש ןטפניפ ןופ
 .1925 ,20 'װָאנ .ןײגנ טרפדנוה
 .1925 ,ן1 'צער .ענאמָאטא ןא ,טטב א ,טפאש א
 .19268 ,29 יאמ ,טכאנ"ב טשראװ
 ,27 טװָאדָארגָא ,זיוה-לדניפ רעװעשראװ ןופ םעידעגארט ןוא הורדוס
 1.8 ,ךײ 146 ,19,10,5,4 ינוי 51,560 ,29,28,27,24 יאמ
 .68 ,15, 12, 11 ילוי ,םנײװעג שירקטםיה ֿסָאה שטנעמ רעד
 .1926 ,16, 00 16 ילוי .דניק ןײמ סעװטטאר
 .8 , 10, "טפ עט .םכאנ ןײא ןיא יורג
 124 ,6 'טקַא ,ןעמוקעג לָאמ ריפ
 .1929 ,ג1 'בפפ ,ָאטשינ ןענײז ןליוק ןײק
 , 20 ,19 ,18 ,17 9 'בצפ .ץאלאּפ רעװעזיל ןופ ןםילוק יד רעטניה
 ' .1929/ ,17,14, 13 10 ,?,6,פ,4,5 /רעמ ;28 1
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 .1929 ,21 'רפא .ןרָאװעג רעלטעב ןיוש זיא ןעמ ןעװ
 .1929 ,21 'רפא ,םאג ענלאמכָארק ףיוא ןרעלעק "װצ ןיא
 סָאװ - ענעפרָאװעגסיורא ןוא עסראנעטגּפָא ,טיורב ןָא ,ם"ײה א ןָא
 .1929 ,5 יאמ ,1929 ,50 'רפא !ןָאט טנעקעג ןטד ןיא בָאה
 .1929 ,12,9 יאמ .דניק א ךָאנ ןעמוקעג יז זיא עקירעמא ןופ
 .1929 ,17 יאמ .דיל ןטצעל ןכַאנ עידעגארוט יד
 .1929 ,17 'טפעס .םגיװטג טסיורג סָאד טיצ ןטמ
 :51,28,23,16 'םִקִא :25,16,18,11 'טּפעפ ,ןבעל ןופ םיוש
 .1929 ,17 'װַאנ
 .1929 ,20 'װָאנ,טרעװנָאק א ןבילבראפ זיא ריא ןופ
 .1989 ,24 .װָאנ .ןײז טינ וילעטאט רעד ןיוש םטװ ןגרָאמ
 .1929 .8 'צטר .טצנאטטגסיוא ןיז טָאה יז
 .1929 ,9 'צטר .עיבארב רעד
 .1929 ,11 'צטד .רעטסעװשנקנארק יד
 .1950 ,19 'צער .,עגָאלדַָאּפ א ,ךיש רַאּפ א ,ריט ןיא סאלק א
 ,1בל,16,15 צער .גנוטײצ ןיא ןעמוק סָאװ ןשטנטם ןגעװ ןטכישסג
 .1930 ,50 ,ס82
 .19351 ,8,7 .נאי ,ןפָאלטנא זיא רע
 .1951 ,19,14,12 'נאי ,טכארבעגמוא טָאה רטסומ יד
 :1951 ,29,26,27 'נאי .ןעמוקעג טדײב ןענ-ז יז
 . 6 'בעפ ,טבעל טעלפעד יבאג
 .1991 ,2 .נאי ,ןשטנעמ א םענײא ןגעװ
 .1951 ,19 ינוי .הריד א ןָא שמנעמ א
 .1951 ,5,4 ילוי .רעװלָאװער ןםטימ רטטָאפ רעד
 .1532,20 /רעפ .עטוה-זָא?ג רעטכאמראפ רעד ןיא העל העמ ןצכעז
 .19552 ,15 'רפא .םוג ויא שטנעמ רעד
 ןוא תוצמ ַאליק 2 ןעםוקאב וצ "ר רעד ןיא ןענאטשעג ןיב ךיא
 .1952 ,20 'רפא .רעײא 8
 .19528 ,19 יאמ .טקיטעּפשראפ לָאמ "װצ טָאה פָאװ דניק סָאד
 .ליפ ןופ עניא
 -צאסָאלט ןיא הרוה רפס רעד "ב אישזאק ןוא אפעזוי ,אגיװדאי
 .1982 ,29 'םקָא .עגָאגאניּפ רעק
 ןעװעטאר ךיז עשראװ רטביא ןעגנאגעג ןענײז רטדניק ענ"לק ריפ
 .1952 ,1 'װָאנ .םיוט-רטגנוה ןופ
 .1952 ,9 'צעד .דניק םיוט א ןגעלעג זיא גפרב םײב
 .19252 ,22 'צפד .גנומיצ א ןופ טײז ןיא ףיוא
 .1553 ,8 'בָפפ ,הטיהש עליטש א
 .1955 ,21 'בעפ .57 טשנעג ןופ .ןטפירָארעט , יד יב
 .1553 ,28,27,26,18,12,10,8 'טּפעמ .קידצ רעצינעשזַאק רעד
 .1929,4 .םקָא .ןעײלא םיקסװעשמלאמ.נעג ןיא ץאלאפ עשידי א
 .1929 ,2 .חָאנ ,הםיפה עקיבײא זיולב
 .1955 ,15 'צֶצד .טסערפ טײטש ןסיורד
 0409524 5 ינאי .ןדליג -װצ בילוצ
 .1924 ,25 ץרעמ ,גָאט ןעיורג א ןיא ןשינטעשעג 3
 .1924,50 ץרעמ .ןריט "װצ ןשיװצ
 30 'רַּכא .ב"ײװ ןוא רעדניק "װצ ענײז ,אקשטול רעטטברא רעד
4. 
 .1954 ,11 יאמ .ג נורעגאלאב-רטגנוה יד
 .1954 ,25 יאמ .טולאב ףיוא גנימימ רעד
 ,27,26,25,24,25,21 ילוי .רעדניק ענעפרַאװעגקעװא 1000 ןשיװצ
 .1534 ,15,12,11,1ס,9,8,5,4,2,2,1 'גיוא 8
 .1954 ,9 'טפטס ,הבישי רערימ רעד ןיא
 .1554 ,21 'טפעפ .םִלוע היב ןפיוא ירדנ לכ
 .טאט טשיגארט עסיורג א סםאג ןטימ ןפיוא טליּפש דניק ןילק
 .1934 ,27,26 'טפסטפ
 .השעמ טתמא ןא - ןעמוקעגרָאפ םינ זיא גנוזעלרַאּפ א סָאװראפ
 .1984 ,5 .טקָא

: 
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 .1554 ,?,6 'םִקָא ,לטעטש םענײלק ןופ ָאראגיפ .רעסיורג , רעד
 .1924 ,2 'װָאנ ,םעטָאלז 240 ןוא שטטנעמ א ןופ ןבעל םָאד
 .1954 ,9 'װָאנ ,װחירב לקעּפ א ןופ
 װחָאנ .ך"וקנארפ ןופ ןבורג"ןלילק ןופ ענעבירטעגפיורא טיפס
94.. 
 .1958 ,7 'טפעפ .טנלע ןופ ןצנירפ
 טקָא ,ןבאז טסיורג ןגעװ רעדניק ענ"לק טימ ןעויװרעטניא
89. 
 .1996 ,11 ינוי ,ראטשַאק-םָאוגָאּפ ןופ גָאט א ןופ ןטנעמָאמ עקיניא

 .19526 ,19 ינוי .ןכאל וצ ןעװעג ךיוא זיא'םס - סביוא רעקיטישּפ
 .1556 ,15 ינוי .םעצָאוּפ רעקיטישּפ ןופ ןטכישעג ןוא רעדלינ
 .1956 ,17 ינוי .עםאהד רעקיטישּפ רעד ןופ ענעצס-לאניפ א
 .1556 ,18 ינוי ,טלײצרעד טָאה עטסָארָאטּפ רעד
 .1956 ,19 ינוי .םעצָאוּפ רעקימישּפ ןופ ףיול ןיא
 .1986 ,22 ינוי .הדגה רעשיקעדנע רעד ןופ םינב טכא
 .1956 ,22 ינוי .םעצָארּפ רעקיטישּפ ןפיוא
 .1986 ,24 ינוי .טדערעג טָאה ןָאפנרטּב ןעװ ןטלעװ ײװצ

 .1986 ,24 ינוי .תונברק רַאג רעדרעמ ן"ק םינ ןענײז ײז
 .1986,26 ינוי .גָאמ רעקיטישּפ ןטצעל ןופ ןדָאזיּפע
 .1986 ,27 ינוי .טבירעג ןופ ל"מווא ןראפ רעקימישּפ
 -ָאטאנאפ-םעדעמ ןיא ןדער ןביוהעגנָא טָאה קילאומש רעקירַאיש רעד
 .1956 ן4 ילוי .טיר
 .1956 ,5 ילוי .טלײצרעד יקסװָאקנימ קילאומש סָאװ
 .1556 ,4 .גיוא .ןעװעג רעטסניפ זיא עשראמ ןיא ןעװ
 .1926 ,8 .גיוא !מולב ןפיוק ויא םפראד רשפא
 .1996 ,15 'גיוא ,רעטכָאמ רעײז ראפ המקנ
 צעד .עיצקאדער ןיא ןעםוקעג זיא עלעדײמ ןילק א
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 1 הי ד יי א = יה ר .גי

 .'וז 218 .1926 :עשראװ ,(דנאבראפנמאר ןרעביא) ץויר א

 עשראװ ,גנוטײצפקלַָאפ

 .1925 ,20 ילוי .גרעבמעל ןײק טשראװ ןופ ןאלּפָארע ןמימ
 .1923 ,?7 'טפעמ .(קיצנאד ) עטָאװק יד ןסָאלשעג
 .1924 ,29 'גיוא .(ןדיקםעב) העש ײ"װצ ךָאנ
 .(עינעםור) טרָאּפעשטאּפ ,סאפ יטסיבָאפָא דוװָאד :געװ ןופ װי רב
 1525 עפ יהוי
 .19259 ,16 ינוי .(עינעםור) ןאד ישוומ
 .1929 ,26 ינוי .(עינטמור) ץיװַאנרעשט רעביא
 .1925 ,7 ילוי .(עינעםור) ןעינעמור ןופ טָאטשטּפיוה רעד ןיא
 .1929 ,22,21,20 ילוי .(לארשי ץרא) עפאי ןײק ףיש ןטימ
 ,51,28,2 ילוי .(לארשי ץרא )) םעינָאלַאק עשינָאראב יד רעביא
 .1520 ,4 'גיוא
 'גיוא ,(לארשי ץרא) טובלג גראב םעד רעטנוא - הוצובק יד רטביא
6,595 ,10, 1529. : 
 .1925 ,7 'גיוא ,(לארשי ץרא) רעבארא יד ןגָאז סָאה
 ,11 'גיוא .(לארשי ץרא) ןוילעה לילג ןיא - תוצובק יד רעביא

5. 
 .1925,14 .גיוא .(לארשי ץרא) ביבא-לה - דיראי א למיה ןפיוא
 ן?ע יגיוא .(לארשי ץרא )הואיצמ טפאכ ןעמ ןוא דרצ טפיוק ןעמ
5. 
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 .1929 ,29 .גיוא ,(לארשי ץרא) הינגד = טניטסעלאּפ רעביא
 .(לארטי ץרא ) טניטסעלאפ ןיא טעברא ןעמוקאב רעטעברא ןענָאק יצ
 ; .1925 ,1 'טפעס ,28 'גיוא
 ןיא .םײה טשיד" , יד םיוא םעז סע יוזא יװ ,ןרעמאלק עטסוּפ יד
 .1925 ,4 'טּפעס ,(לארשי ץרא)) לארשי ץןרא ,
 .1928 ,11 'טפעס ,(?ארשי ץוא) םידיסה רענַאלבאי יד ײב
 םיפוצה רה ןפיוא םעסיפרעװינוא ןיא - תרנס = הרנכ - הכלס
 .1928 ,18 'טפעפ ,(לארשי ץרא)
 .15259 ,9 'טּפעס .(לארשי ץרא ) ןסאמ טשיד" יד רעדָא טבש טשידי א
 'טקָא ,(לארשי ץרא )) ןציטָאנ רעניטסעלאפ ענײס ןופ = טלעװ טנעי
2, 1925. 
 .1525 ,16 .םֶקָא .(לארשי ץרא) םעקרעשטשאי טימ טכאל ןעמ
 .1525 ,15 'װַאנ .(לארשי ץרא) עמירד יד רעדָא - הילע טטרעפ יד
 .1926 ,195 'גיוא .(עיצילאג-הרזמ) ןלײה עסידרערעטנוא "װצ
 .1926 ,20 'גיוא ,(עיצילאג-הוזמ) רעטפעינד םיב
 .19284 ,29,29 ילוי ,(עיצילאג-חוומ) ךיפ ןוא ןוו ,רעדלעװ ,גרפב
 .1929 ,9 'גיוא א א סעקשטאק עס"װ ףניפ ןגפװ װירב א
 .1950,21 'בעפ ,(ןטאטש.פ) ןק"רטש רעטעברא-רעד"לק טנויוט 5
 .1920 ,15 ץרעמ .(ןטאטש.פ) טטברא ףיוא טכער
 .1950 ,17 ץרעמ ,(ןטאטש,פ) דראילימ ןעצ ןופ לאז א
 ,1980 ,24 ץרעמ ,(ןסטאמש.פ) עקירעמא טָא
 .1950,51 ץרעמ .(ןטאטש.,פ) גנוםיטש עקיצראה,עדנצנעלג א
 .1980 ,18 'רפא ,(ןטאטש.פ)רעטסגנעג
 .1950 ,6 יאמ ,(ןטאטש,פ) קימוַאקקעמ םאדאמ
 1930 16 יאמ .(ןטאטש.פ) םוב
 .1930 ,1 ינוי .(עדאגאק) ַאטנַארַאס ןיא טפאשקנעב
 .1930 ,6 ינוי .(ןטאמש.פ) עצראװש
 .(ןטאטש.פ) ץענערג רענאקיםקעמ רעד ףיוא טריטסערא העש ףניפ
 2 .1939 9 ינוי
 ,19 ינוי .(ַָאקמיצנארפ ןאפ) .םיג ןדלָאג, ןוא .םקיפ ןיװפ,
80. 
 .1930 ,26 ינוי .(ןסאטש,פ) רעניה ןָאילימ ףניפ
 ,15500 27 ינוי א עינרַאפילאק ןיא גראב א
 .1950 ,4 ילוי ,(ןטאטש.פ) דוװילאה ןיא גטט רַאּפ א
 .1930 ,ְךג ילוי ,(ןטאטש,פ) קרָאי-ויג ףיוא קילב א
 .1550 ,18 ילוי .(ןפאטש,פ) י"װדָארב טסיא ףיוא טנטוב רפ"פ א
 ,1920 ,24,22 ילוי .(ןטאטש,פ) עקירעסא ןיא .םזינַאיז ,
 'גיוא ,(ןטאטש,פ) טינאפמאק-לוש רענאקירעמא רעד ןיא ןטסידנוב
1 1550 / | 
 .1990 ,8 'גיוא .(ןטאטש ,פ) ןרָאװטג עילאק זיא .םירלַא , רעד
 'גיוא ,(ןסטאטש.פ) סרעצארקנקלַאװ יד םיוב ןעמ יװ ,לענש ,פא-ירָאה
5 1950. 
 ןקישײלפ אףיוא טגנאלרפד רעטוּפ ףיוא טלגטרּפעג ,טעלמַאק-רזח א
 .1930 ,25 'גיוא ,(ןסאטש.פ) רעלעט
 רימ ןבעל גנאל יוזא ,ןליופ ןופ לוש עשיד" יד טבעל םע ןםז לכ
 .19350 ,29 'גיוא .(ןטאטש.פ) .ךיוא
 .1920 ,6 'טקַא ,(ןמאטש.פ) .םפ , רעשידנוב
 .19351 ,25 'גיוא ,(ץיװַאנרעשט) טפאשרבה ןוא םפאשדנײרפ ןופ געט
 .1951 ,28 .גיוא .(עיצילאג-הרזמ) ןצאיאפ עמטרָא
 .(דנאלשטײד) ןילרעב ןיא רענאבכ"ר ןופ עיצארטפנָאמטד א ףיוא

 .1928 ,24 'בעפ
 .1958 ,25 'בעפ ,(דנאלשטײד) דנאלשטײד רעביא םעראמכ
 .1953,10 ץרעמ .(דנאלגנע) ןָאדנַאל ףיוא ןקילב
 ץרעמ .(דנאלגנע) ןָאדנַאל ןיא עיצארטסנָאמטד המהלמ-יטנא ןא ףיוא
4, 1958. 
 ץרעמ ,(דנאלגנע) .רבק סקראמ לראק ףיוא דנוב ןופ ןזיור עסיור
 :1935 .גד
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 .1923 ,24 ץרעמ .(דנאלגנע) ןעדראג רעטסםעה ןופ טגעמאלראפ ןיא 4, --
 .1935 ,51 ץרעמ ,(דנאלגנע) ץ"רקנקאה ןוא ביל , ===
 .(דנאלגנע) ןַאדנאל ןיא ןסעומש ןוא ןשינעגעגאב,ןעגנולסאזראפ 4, ----

 ,1939 ,6 'רּפא
 'רפא .(עיגלעב) ןטנאיליוב ףראד רעװ - ןטנאילירב,ןטנאילירב , טא

0 1955. 
 .1955 ,15 'רסא .(עיגלעב) ט"הנײא וצ געװ ןפיוא -- ==

 .29556 ,ב7 'רפא .(קיגלעב) (עגנוי יד רימקק} ןײמש
 .19255 ,19 'רפא ,(דנאלַאה) רעביפ-לאװ ןוא דנאלָאה
 .1923 ,20 'רּפא .(דנאלַאה) םאדרעטפמא ןיא טנַארפ רעכעלטײהניא
 .1935 ,25 'רּפא ,(דנאלַאה) ן1 רעמונ אדראבלא םפעיק
 ןדײ ןָאילימ "ײרד ןענװאד לוש רעשיוטגוטרַָאּפ רעטלא רעד ןיא
 .19525 ,28 .רּפא ,(דנאלַאה)

 .1559 ,20 'רפא ,(דנאלשטײד ) גרובמאה ןוא ןלעק ןיא --- =
 ,1985 ,5 יאמ .(דנאלַאה) ענעפַָאלטנא יד
 .1955 ,5 יאמ .(עּפָארײא-ברעמ) ןרוּפש םניטשנטניל ףיוא
 .1555 ,8,7 יאמ .(קראמנפד ) ןטארקָאמעדלאיצַאּפ טנזיוט טרעדנוה
 ,10 יאמ .(עּפָארײא-ברעמ) רעײפ ןפיוא ךיוא ןיוש וד יג ,םעזַאמ
96. 

 .1935 ,14 יאמ .(קראמנעד) רענעד עשיטסילאיצָאּפ עגנוי יד , 22 .1935 ,12 יאמ ,(דנאלטטיד) רוכיש זיא דנאלשטײד = , טיי
 לוש ןיא ןעםוקטג זיא רטטנעצ רטד ןאיטפירק גינעק רעד 4, =י "=

 .1933 ,19 יאמ .(קראמנעד)
 .1935 ,24 יאמ ,(דנאלשטיד) ןעגערב םנפיוהרעמײש ןעװ 4, טאפ ,י
 .1958 9 יאמ .(קראטנעד ) ןעגאהנעּפָאק ןיא טרעצנַאק א . םאּפ גקעי
 .1939 ,26 יאמ .(עּפַארײא-ברעמ) ןר" עשטיר טימ םגטװרעטנוא , ===
 יאמ .(דנאלַאה) םעבעלעצ ,אװאי ,ע"ניװג ןופ רעטעג יד ןשיװצ , ==-ב

8 1525 
 'חָאנ .(.פ,ר) דנאבראפ-ןטאר ןופ װירב ןבײרש לעװ ךיא סָאװ ןגפװ 4, ===

1, 1928. 
 .1955 ,68 .װַאנ .(,פ,ר) דארגנינעל ן"ק געװ ןפיֹוא , קס=
 .1935 ,12 'װָאנ ,(,פ.ר)עװקּפָאמ ןיא ןעגנורעײּפ-רעבָאטקָא יד , --ד-
 .1555 ,14 :װָאנ .(.פ.ר) ץאלפ ןטיור ןפיוא קלאפ סָאד , ---
 חַָאקלָאק שטיװעײלַאקינ ילַאקינ - רעטנאקאב וטשיטטװָאפ רטטשרע ןײמ 4, =

 .19355 ,15 'װַאנ .(.פ.ו)
 / 1955 ,17 'װַאנ .(;פ2ר) הָאקּפּפ ןיא ןעמולב + ===
 ,19 'װַאנ ,.(.פ.ר) ןירענישזניא טגנוי יד - אװַָארדנאפקעלא אנינ , ==---

835. 
 (.פ.ר) .טסילאטנעמורטסניא רעגנוי רעד , קירבאפ רעדארגנינעל ןיא 4, -=--מ

 .1959 ,22 'װָאנ
 'װָאנ .(.פ.ר) ןטײקכעלגעס-עיצארגימיא ענײז ןוא ןאשודיבָאריב = , 

5, 1955. 
 'װָאנ ,( .פ.,ר) ןָאפ טטיור יד ןעמוקאב טָאה סָאװ ןיק-קירבאפ יד 4, ==

24, 1929. : 
 .1935 ,26 :חװַָאנ ,(.פ.ר) גנוטסעפ רעקּפװָאלװאּפָארטעּפ רעד ןיא 4, ==

 2( .פ6ה) עיניל טטרעפ,לזניא רעװעיליסאװ ןפיוא זיוה א ןיא = = = , 

 .1955 ,29 'װָאנ
 .1935 ,1 'צער .(.פ.ר) אלעס עיַאקּפראצ רענעזעװעג ןיא ה--ד-
 .1935 ,5 'צעד ,(.פ.ר) דארגנינעל ןיא ןשינעגעגאב טשיד" ײרד טי

 .1935 ,6 'צעד .(.ם.ר) םגבורג ןוא ןדָאװאז ןקירבאפ ןיא
 .1555 ,8 'צעד .(.פ.ר) רעטעברא עטושפ ןשיװצ
 רעטאעט-ילאמ רעװקפָאמ ןיא .לרעײפ א טנפרב קישטעּפירּפ ןפיוא ,
 / ..ג969 ,15 'צער .(ןפ:ר)

 .1935 ,15 'צעד .(.פ.ר) ןעיוב ןופ סַאּפע רעד -לפ|פ
 .1535 ,17 'צעד .(.פ.ר) גנולעטססיוא ןא ןופ ןלאו יד ןיא
 .15359 ,20 'צעד .(.פ.ר) ןפאג רעװקסָאמ רעביא
 .1935 ,22 'צעד ,(,פ.ר) טראנעגּפָא םינ ןטרעקעל סָאה םקראמ לראק
 .(.פ.ר) רעדלעפ יד ףיוא רענײבמָאק ןוא ןטסירָאטקארט עשיר"
 .1935 ,24 'צעד



00 
 יא א

 װ א
 וו וו יש



 .1535 ,27 'צעד ,(.פ.ר) םחוהוכ עלא םימ ,אלירװאג ,רעטײמורמ -==-
 .1958 ,29 'צפר .(.פ.ר) סעפעטספ רעמירק ףיוא ןדי
 .1956 ,1 'נאי .(.פ.ר) עניארקוא ףיוא ןענַאיאר עשיד"ײ ײרד
 .1936 ,3 'נאי ,(.פ.ר) רעטנירפקלָאּפ רעד רעדײנש עקלאצ
 .1926 ,5 'נאי .(.פ.ו) שימ סרעטכיר ןראפ ןבעל ךעלקיטש
 .1956 ,7 'נאי ,(.פ.ר) .ןעיורפ-ןפאג ענטזעװעג , ,רימ
 .1936 ,10 'נאי .(.פ.ר) ןקידטבעל א ףיוא םלצ ןַײק םינ טלעטש
 ,1556 ,13 'נאי .(.פ.ר) רבק םניפילַאמס זיא'ם ואװ ,טרָאד
 עװאל רעקסרעשטטפ , רער ןופ ןרעלעק עשידרערעטנוא יד ןיא
 2 51956 14 ינאי :(:9930)

 .1956 7 ינאי .(.פ.ר) .טסינומָאק , בולק ןשיד" רעװקסַאמ ןיא ===
 .1956 ,19 .נאי ;(.פ?ר) װטיק ,סאג םכילע-םולש , בוט , רעםונ לוש == =

 .1936 ,21 'נאי .(.פ.ר) רוטלוק רעשיד" ןגעװ םסעוםשעג ןבָאה ריס
 .1956 ,24 .ןאי .(.פ.ר) דגאל ןסיורג ןופ רעדניק ענילק
 .19356 ,26 'נאי .(,פ.ר) ןלוש יד ןיא ןָאילימ קיסײרד ןוא ןיא
 .19256,29 'נאי .(.פ.ר) טוטיטסניא ןשיגָאגאדעפ ןסיד"ײ רעװקפַאמ ןיא
 .1956 ,51 'גאי .(.פ.ר) רעטטברא-ןיול עשיר" טנויומ 0
 .1956 ,2 'בעפ .(.פ.ר) טנַארפ-עילימאפ ןפיוא
 ,1956 ,7 'בעפ .(.פ.רו) ןװָאקאװט;:ל טימ פעזפש א
 .1956 ,14 'בעפ .(.פ.ר) ןקוקמורא ךיו ןוא ןרעקפוא ךיז זומ ןעמ
 .1556 ,16 'בעפ ,(.פ.ר) ןלושביוה ןוא םמוקינבעט ,ןלוש
 .1926 ,21 'בעפ .(.פ,ר) ןריפסקעש - םיא ןבָאה רימ
 .1956 ,22 ץרעמ .(.פ.ר) ןענעגעזעג ךיז ײג ךיא
 .1586 ,27 ץרטמ .(,פ.ר) .סטוג סָאדלא ,טנוזטג יז ,
 .1926 ,29 ץרעמ ר װירב רעטצעטל רעד
 .1957 ,29 'נאי .(עינאפש) עינאפש ,דולאפ
 .1937 ,51 .גאי .(עינאּפש) אנַאלעּפראב ןײק געװ ןפיוא
 .1937 ,5 'בפפ יו טינאפש ןיא ןשינטגעגאב
 ,1987 ,7 'בעפ טינאּפש) אנַאלעסראב ןיא טנװָא ןא
 .1937,8 .בעפ .(עינאּפש) אנָאלעמראב ןיא טכאנ ןטימ ןיא םראלא ןא
 .19537 ,9 'בטפ .(עינאּפש) ןיסאקאינעב ףרָאד ןיא
 -אטאק ןיא ןענײראפ עשיטסילאיצַאּפ יד ןופ רעריפ ןטימ ךטרּפשעג
 .1937 .12'בטפ .(עינאּפש) יסטספ ַאינַאטנא טינַאל

9 6 6 9 9 1 2 9 9 

 .7 ,15 'בטפ .(עינאפש) קנארפ רלָאּפָאפל ,דולאפ , === =
 ,16 'בעפ .(עינאּפש) עדאגירב רעלאנַאיצאנרעסניא רעד ןיא ןדײ , = =

 ..ס67
 .1957 ,19 'בעפ ,(עינאּפש) טנַארפ-רעײפ םעד ןופ םורג א , ===
 .1957 ,21 'בעפ .(פינאּפש) אקסעוא ײב עדאגירב-םרוטש יד 4, =---
 ,צָאמ רעד ןופ ראטעוקעפ-לארענעג ם"ב ןוא ַאטעירּפ רעטפינימ ם"ב , ===

 .1937 ,28 'בעפ .(עינאּפש) ַארענַאמאל עינאּפש ןופ "טראפ
 -ער ןופ ןוז םעד ,ןענראב םיכאָאי ריציפָא ןגנוי ןסימ סעומש א , == - =

 .1957 ,5 ץרעמ .(עינאפש) רעטסינימ-גנודליב רטנאקילבוּפ
 .1987 ,4 ץרעמ ,(עינאּפש) ןטראװ וצ טניולטג טָאה םע ---+

 .1957 ,7 ץרעמ .(עינאפש) עיסנעלאװ ןיא ןָאילעטפאק ץאלּפ ןפיוא
 .1957 ,12 ץרעמ .(עינאּפש) עינאּפש ןיא ןשינעגעגאב
 .1587 ,15 ץרעצ .(עינאּפש) אנַאלטסראב ןופ עיצאטסדָאידאר רעד ײב
 .1957 ,19 ץרעמ .(עינאּפצ) םוָאּפ , ןופ רעריפ ןטימ םעומש א
 96 6 6 69 6 9 ץרעמ ,(עינאפש) טינאפש ןופ ןטפילאקידנימ-ָאכראנא יד ןגָאז סָאװ

6, 19537. 
 -ָאשעגרעטניא רעד ןופ רעציורַאפ ןםימ םעומש - עקירעמא ןופ װירב , י"-צ

 .19857 ,4 'רפא .(ןטאטש.פ) יקסניבוד,ד 'ה לאנָאש

 טריזינאגרַא ןרעװ רעטעברא-ליטסקעט םנזיופ 2259 ןָאיליפ } , טא

 .1937 ,15 ינוי ,(ןםאטש.פ)

 .(ןטאטש,פ) דלעפ-המהלמ םענעלַאטש ןרעביא ןטעקיפ,ןענאלּפָארע טא
 .1927 ,18 ינוי

 .1957 ,25 ינוי ,(ןטאטש,פ) גניר-רעטטברא ןופ ןשנעװנַאק רעד ףיוא 4, - א
 .(עקיסקעמ).לוש רענאקיפקעמ א ןיא רעדניק ראפ עיצקעל א ביג ךיא ==-=

 .1957 ,2 ילוי
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 .1957 ;5פ) ילוי .(עקיסקטפ) עקיסקעמ דנאל שילרטסםיוא ןא זיא סע , דד-ד+-

 .1937 ,14 ילוי .(עקיפקעמ) יקצָארט,ל ײ"ב העש רַאֿפ א , דד--
 ײםרא רעטיוו רעד ןופ פעק טטקאהעגּפָא יד ןגטװ יקצָארמ טגָאז םָאװ , ד-ד--

 .1937 ,16 ילוי .(עקימקעפ)
 .(עקיסקעמ) ןלארענטג עשיטטװָאס 8 יד ןרָאװעג ןּפָאפרעד ןענַײז סָאװראפ . ----

 1557 ,ךש ילוי
 .(עקיסקעם) .עיצולָאװטר יד , לושלטימ ןוא -קלַאּפ רעגאקיסקעמ ןיא |, דדד-

 .19257 ,28 ילוי
 .1957 ,15,6 'גיוא ,(עקיפקעפ) עקיסקעמ ןיא ןדי הי =
 .1927 ,19 'גיוא .(ןסאפש}פ).דנוב ןטימ ןענײז רימ ===

 .1927 ,29 'גיוא .(ןםאטש,פ) ךעלעקניװ רענאקיספקעמ
 .1957 ,27 'גיוא ,(ןסאטש.פ) טשראװ ןיֵק טסאג א ןרָאּפטגסיורא זיא סע
 .1957 ,10 'טפעס ,(ןטאטש.פ) קרָאי-וי) ןיא םקײרטש'מ יװ
 .(ןטאטש.פ) ןטאטש עטקינײאראפ יד ןופ םואפ רעטײװ רעד ןיא ןטפידנוב
 .1997 ,28 'טּפעפ

 ןקירָאי-40 םעד ןרעײפ ךיז ט"רג טפאשרטטעברא עשיד" רענאקירעמא יד , -ד--
 .1537 ,15 'טקָא .(ןטאטש,פ) דנוב ןופ לבוי

 19 'טקָא .(ןטאטש.פ) טץקירעמא ןיא גנולמאזראפ א ףיוא ===
 .19287 ,24 'צעד .(עדאנאק) .עדאנאק רעביא םנקלָאװ ===-

 .1928 ,28 'נאי .(ןסטאםש.פ) עקירעמא רעביא גנונטפָאה ןוא קערש
 .1928 ,18 'בעפ .(ןטאטש.פ) ץקירעמא ןיא רָאנ ךעלגעמ זיא הפיסא אזא
 .1958 ,1 'רפא .(ןטאטש.פ) לָאטש ןוא ןזײא ןופ טָאג םורא
 עשראװ ןופ ןעגנוטײצ טשיטסינויצ קידנענע"ל האנה טאהעג בָאה ךיא
 .1988 ,8 'רפא .(ןטאטש,פ)

 .1958 ,18 'רפא ,(ןטאטש.פ) גָאטליוװ ןופ אקעמ יד = אםאימ ----
 .19368 ,22 'רפא ,(ןטאטש.פ) שינערעקרעביא עפיט רעבָא עליטש א = = =

 .1928 ,29 'רפא .(ןטאטש,פ) טואס רעד ןיא ןדײ טנזיוט טרעדנוה
 .1958 ,20 יאמ ,(ןטאטש,פ) הסיפה ןיא ינומ םָאט ײב ךוזאב א
 טָאטש רעשילרעטסיוא רעד ןופ רעדליב ןוא ןכירטש .ָאקפיצנארפ ןאפ
 .1938 ,2 ינוי ,(ןטאטש.?)

 ןָאינעק דנערג ףיוא טעבראעג ןבָאה רָאי ןָאילימ םרעדנוה ףניפ . ----
 .1958 ,10 ינוי .(ןמאטפ.פ)

 .(ןטאטש,פ) ןָאפנאשזד רענַאילימ ןוא ידענעק רעטעברא-ןבורג רעד .,. ----
 .1958 ,1 ילוי

 קיצנײנ טנג"ײז ןוא אמולאטאפ ןיא םלעװ רעד ןופ קישַאק-רע"א רעד -. --ד+-

 .1958 ,8 ילוי ,(ןטאטש,פ) םעקינבושי עשיד"
 עקירעמא טנאּפשעג ןטלאהעג ןבָאה סָאװ,ןדנוקעס ריפ םימ ןטונימ "װצ , -ד--

 .1958 ,15 ילוי ,(ןטאטש,פ)
 .(ןטאטש,פ) ןליופ ןופ ןסורג טרעהעג ןבָאה עקירעמא ןיא ןד" ןעװ -. ----

 1956 ,22 ילוי
 .1938 ,51 ילוי ,(ןטאטש.פ) ןרָאבריד ןיא ןדרַאּפ ײב ךוזאב א ---=

 .1958 ,5 'גיוא ,(ןםאטש,פ) עקירעמא ןיא טײקשידײ ןופ ם"ריש
 .1928,7 .גיוא .(ןטאטש,פ) עקירעמא ןיא ם"קשיד" :דרעב טימ םיחלושמ
 עקירעמא ןיא םײריש טײקשידײ :אידג דח יד םײרדעגנײרא טָאה רֵצ
 .1958 ,12 'גיוא ,(ןטאטש,פ)

 17 'גיוא ,(ןטאטש.פ) ָאגאקיש ןיא גָאט רעשידנוב א :רוציקב ., יליװ
 .1956 ,21,19 'גיוא(דנאלשטײד) ןילרעב ןיא געט רַאּפ א ,טאפ בקעי
 .(ןטאטש.פ) ןכש םטלעװזור ןרָאװעג זיא םָאװ טָאג רעשירעגעג רעד . ----

 .1958 ,20 'גיוא
 .(ןטאמש.פ) עקירעמא ןיא ףיורא גראב יצ ּפַארא גראב - רוט?וק עשיד"/ , ----

 .195568 ,26 'גיוא
 .1958 ,26 .גיוא .(ןםאטש.פ) טְקירעמא ןיא דנ"רפ ןוא םירבה וצ . --ד--
 .1998 ,2 'טפעס .(ןטאטש.פ) טקירעמא ןיא ןעמײה טשיד" ןיא -, חד-+ד
 9 'טּפעס .(ןםאטש.פ) עקירעמא ןופ ײטראּפ-רָאביל רעד ןיא םנוב רעד .. ----

88.. 
 .1928 ,15 'טּפעס ,(עײקאװָאלפָאכעשט) עדער םרעלטיה ךָאנ גארפ . חדד-ד
 ,16 'טּפעפ .(עיקאװַאלסַאכעשט) עדער םרעלמיה ךַָאנ דנאל-ןטעדופ ןיא -. ----

8. 
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 םאּפ ,י
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 טאפ ,י

 טאפ בקעי

 א - עיקאװָאלּפָאכָטשמ ןיא םעיצארטסנַאמעד ןוא ןְעגניטיממקלָאפ
 .1958 ,7 'טּפטמ ,(עיקאװָאלסָאנעשט) טאװרַאכ ,רד 'ה םימ םעומש
 ,16 .טפעמ .(עיקאװָאלסַאבעשט) עיקאװָאלסַאכעשט ןיא געט-רעביפ
8. 
 ,15 'טפעס .(עיקאװָאלפַאכעשט) ןדײ םנזיוט קיצפופ םרעדנוה ײ"רד
6. 
 .עיקאװָאלפָאנעשט ןיא ןעגנומימטש - םעקסאם"זאג ןיא רעדניק
 .1958 ,21 'טּפעפ
 'טּפעס .(עיקאװָאלסַאכעשט) גארפ ןיא טרעדנוהרָאי ןופ םנטָאש ןיא
3, 1958, 
 ,19358,50 'צעד ,(ןטאטש,פ) ןעזעג טינ עקירעסא ןיא בַאה ךיא סָאװ
 .(ןטאטש.פ) ץלאװ רעניװ א ןצנאט דנאלשטײד ןופ ןעיורפ טשטיד ןעװ
 ,.1938 ,56 'צעד
 .(ןטאטש,פ) קרַאי-וינ ןיא ןעגנולקעגּפָא ןבָאה שודָאל ןוא עשראװ
 ו .1959 ,0/ 'נאי
 .1559 ,20 'נאי ,(ןטאטש,פ)םניקּפָאה ןוא טלעװזור ,םעקיא
 .1959 ,27 'נאי .(ןטאטש.פ) עדער סטלעװזור
 .1999 ,30 'גאי .(ןסאטש.פ) ײרפ ןיוש זיא ינומ םָאט
 סאמָאט ןאמרָאנ "טראּפ רעשיטסילאיצָאס ןופ וטריפ ןטימ ךערפשטג
 .1959 ,5 'בעפ .(ןטאטשעפ)
 .1935 ,10 'בעפ .(ןטאטש,פ) רעטרופקנארפ סקילעפ הקעמ
 בעפ ,(ןטאטש.פ) ..,ןײהר םײב ןטנײז עקירעמא ןופ ןצענערג יד
1, 1989. 
 .1959 ,9 ץרעמ ,(ןטאטש.,פ) קרָאי-ויג ןיא םיצאנ יד
 .1959 ,12 ץרעמ ,(ןסאטש.פ) הקדצ ףיוא ןשטנעמ ןָאילימ 8
 טלעװזור םעפימ ןוא ןָאסרעדנע ןשירטמ ןירעגניז עצראװש יד
 .1989 ,17 ץרעמ ,(ןטאטש.פ)
 טנעדיוערּפ ןםימ ךערפשעג ,זיוה ןםײװ ןיא ץנערעפנַאק-םולש יד
 .1989,24 ץרעמ ,(ןםאטש.פ) יקסניבוד,ד 'ח לאנַָאשעגרעטניא ןופ
 7 'רפא .(ןטאטש.,פ) ָאגאקישט ,.,טָאטשטּפיוה רעשינעשט רעד ןיא

89. 
 9 'רּפא ,(ןטאטש ,פ) ןרָאװעג טקעמעגּפָא זיא עיקאװַאלסָאכעשט ןעװ
89. 
 .1939 ,14 .רּפא .(ןטאטש.פ) םריזיאטּפָארײא טרעװ עקירעמא
 .1999 ,25 'רפא ,(ןטאטש.פ) עקירעמא ןיא טנגוי טשיד"
 רעכלעװ רַשִלִטִמ-טָאטש א ראפ טםיטש ַָאגאקיש ןופ ספאלק"רעטטברא רעד

 / 1559.  ,28 'רפא .(ןטאטש.פ) ןסָאשעג םיא ןיא טָאה
 ,19 יאמ ,(ןטאטש,פ) גניר-רעטטברא ןופ רָאּפנעםאווצ"לוש א ףיוא
89. 
 .1999 ,9 ינוי .(ןםאטש.פ) יקָאטנעק ןיא רעבערגנליוק יד
 ינוי .(ןטאטש.פ) ערעדנא ןוא ןָאטגנישאװ ,ַאקשושטסָאק ,ןַאטָאלאמ םיח
8, 1959. 
 ינוי ,(ןטאטש,פ) גנוגעװאב-רעטעברא עשיד" ןוא רעבײרש טשיד"

.1959 ,0 
 .1939 ,7 ילוי .(עדאנאק) עדאנאק-ברעמ ןיא
 ילוי .(פעדאנאק) ןדײ" םכבא זיולב ןסטװטג ןטנײז געּפיניװ ןיא ןעװ

4, 1959. 
 .1959 ,21 ילוי ,(ןטאטש.פ) עשראװ ןיא טדערעג טָאה ָאגאקיש
 .1539 ,28 ילוי .(עדאנאק) רענײא ןיא םעיראצײװש ןעצ
 ָאגאקיש ןופ קראפ דנערג ןיא ןשטנעמ טנזיוט םרָטִדנוה טימ
 .1959 ,2 'גיוא ,(ןטאטש.,פ)
 .1559,4 'גיוא .(ןטאטש,פ) םלפװ רעד ןיא גוצ ןמסלענש םטד טימ
 (ןטאטש.פ) קרָאי-:וינ ןיא גנולטטשסיוא-טלפװ רעד ףיוא תומולח ײװצ
 | .1959 ,6 .גיוא
 .1559 ,11 'גיוא .(עדאנאק) דרע רעדאנאק ףיוא ןדײ עשיליופ
 .1939,18 .גיוא .(טדאנאק) עדאנאק ןיא טעקנאב ןשירא ןא ףיוא
 .(ןסטאטש.,פ) רעפפנארט-רעלטיה ןוא ראלָאד ןָאילימ א ,םניָאשזד
 .19559 ,22 'גיוא
 .1989 ,25 'גיוא .(ןטאטש.פ) םלעװזור שינעטער יד
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 טאּפ בקעי

 טטראװ ,גנוטײצפקלשפ
1 

 .1923 ,16 ץרעמ .טניַָאשוד ןופ גנולעטשרַאפ א ףיוא
 .9 ,0 ילוי :ןיפאָק ךורב יד זדנוא טסוק סָאװראפ

 .1923 ,16 'װָאנ ,ןדער ַאי ץקאמ ריסָאֵל
 .1924 ,5 'טפעפ ,ןםיוא ךיא ןיב סָאד טשינ
 .1927 ,16 ינוי .םע טסָאק רעײמ יװ
 :1027 .28 ינוי ..םיצל
 .1926 ,5 'טפ9פ .עקידלוש יד
 .1929 ,9 ץרעפ .}ןעגנוקרעסאב

 :26,24,18,10,5 !טפעס ;28,16,14 ילוי :21,12,7 יאמ .רוציקנ
 12,ך1,7,6,5,4 'גיוא 224,285 ילוי :1929 ,9 .צער ;22,8 'טֶקֶא
 ;11 ,5,2 'װָאנ ;24 25 'טְקָא ;30,29,5 'טפעפ ;26 ,21,17 4
 ,16,11,2 ץרעמ ;9,2 'בעפ ;1,?,29 ינאי :1990 ,25,24,11'צ9ד
 :ךל 10 'םפעפ :19,14 יִלוי ;30,28,18,15 ינוי ,15 'רפא 4
 יאמ ,25 ץרעמ ;:19254 ,5 'צער ,4 'טְקָא ,8 יאמ ;1951 ,25 'טקָא
 ,25022 21 ךש 'גיוא ;1929 .51 ילוי ,7 ינוי ;84,,21,2
 ,1558 ,5,5,} 'טפעפ 5
 ילוי .עסטרפ רעשיד" רעד רעביא טרטדנאװ טגנעצס עשיטנאסמָאר, יד

 יס יס 1 ס

 2 !ןפכנ פט
 ,51 ילוי .טשראװ ןײק ןעמוקעג עקאמ ןיוש ענעצפ עשיטנאמָאר ,
1. 
 ,50 'טּפעפ .רָאפנעמאזוצ רעקרעװטנאה ספרענפאר ףיוא .היפי הם,
31.. 

 .19528 ,8 'טּפעס .,ןציטָאנ
 .1955 ,26 'טְקֶא .רענסאר םענעלאפעג ןכַאנ דפמה א
 ;1 ינאי ;,4 , 29 ,27 ,26 ,29 ,24 ,19 ,16,17 ,1 'צעטד .ץרוק
 .1935,10 'רפא :18,12 ץרעמ ;:6,5,4,?,21,14 'בעפ ;(,,2
 .1989,19 ץרעמ .ןטגנוטײצ רענאקירעמא יד ןיא
 .1959 ,27 ץרעם .ןלאנרושז ןוא ןעגנוטײצ רענאקירעמא ןבײרש סָאװ
 .1958 ,29 ילוי .רפוש ןזָאלב ןאװיא לָאז
 .1956 ,21 ילוי .סעצַארּפ רעפיװק םעד טגײלעגּפָא
 .1956 ,18 ילוי .ןגָאלאיד
 ,1936 ,24 'טפעפ ,טכאנ רעד ןיא לאפ וצ לאפ ןופ
 .1956,29,16,1 'צער ,19 'װָאנ .ןעגנוטײצ רענאקירעמא קידנענעיל
 : .1956 ,19 'צטד ,ד" א טײג םע ןעװ
 .1957 ,18 'נאי ,ןעגנוטיצ רענאקירעפא קידגנענטיל
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